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POVZETEK 

Gluhi in naglušni otroci so skupina s posebnimi potrebami. Gluhota je po klasifikaciji Svetovne 

zdravstvene organizacije ena najtežjih oblik invalidnosti. Je nevidna invalidnost, ki pa ni samo 

telesna poškodba, saj se posledice kažejo tudi v kognitivnem, motoričnem, socialno-

emocionalnem in govorno-jezikovnem razvoju. Gluhe in naglušne osebe imajo težavah pri 

sporazumevanju in vključevanju v okolje, v katerem živijo, se izobražujejo ali preživljajo prosti 

čas. Otroci v večinskih vrtcih imajo različna stališča do gluhih in naglušnih vrstnikov. Nekateri 

imajo z gluhimi in naglušnimi otroki izkušnje, drugi pa teh izkušenj nimajo.  

Cilj raziskave je bil ugotoviti, ali obstajajo razlike v stališčih predšolskih otrok do gluhih in 

naglušnih vrstnikov med otroki z izkušnjami in otroki brez teh izkušenj. V raziskavi je 

sodelovalo 22 otrok, starih od 4 do 6 let, ki so odgovarjali na anketni vprašalnik s trditvami, ki 

so vezane na štiri področja: motorične sposobnosti, kognitivne sposobnosti, socialni vidik in 

govorno-jezikovne sposobnosti. Rezultati so pokazali razlike v povprečnih vrednostih 

odgovorov med stališči glede na izkušnje. Največje razlike so se pokazale pri stališčih s 

področja kognitivnih sposobnosti, najmanjše pa pri stališčih do govorno-jezikovnih 

sposobnosti. 

 

Ključne besede: Gluhi in naglušni otroci, stališča, vrtec, razvoj gluhih in naglušnih, posledice 

gluhote, integracija, inkluzija, zavod. 

 

  



 

ABSTRACT 

Deaf and hearing impaired children are children with special needs. According to the World 

Health Organization, deafness is one of the most serious forms of disability. It is an invisible 

disability, which is not only physical but also affects the cognitive, social-emotional, motor and 

speech development. Hearing impaired people have difficulty communicating and integrating 

into the environment where they live, study or spend free time. Children in pre-school education 

have different perceptions of their deaf peers. Some have had experience with deaf and hearing 

impaired peers, others have not. 

The objective of the study is to determine whether there exist any differences in the attitudes of 

the children with and without the experience towards deaf and hearing impaired children. 22 

children aged 4 to 6 were included into the study, which consisted of a questionnaire dividing 

statements into four areas: motor skills, cognitive skills, social aspect and speech-language 

skills. The results show visible differences of the average values of the responses within the 

group with and without the experience. The largest differences are seen in the area of cognitive 

skills while the smallest are seen in the area of speech-language skills. 

 

Key words: deaf and hearing imparied children, attitude, kindergarten, development of deaf 

and hearing impaired children, consequences of hearing loss, integration, inclusion, educational 

institution. 
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1 UVOD 
 

Gluhi in naglušni so skupina otrok s posebnimi potrebami, ki je zelo heterogena in se razlikuje 

glede na vzroke, čas nastanka in vrsto motnje. Gluhi in naglušni otroci živijo v svetu slišečih, 

kjer je zanje največja ovira v komunikaciji ter posledično v socializaciji in sprejetosti v družbi.  

Pri ljudeh, ki niso seznanjeni z gluhoto, se pogosto pojavlja strah, ker gluhote ne razumejo, zato 

imajo gluhe pogosto za manjvredne in jih podcenjujejo ter pomilujejo (Košir, 1999). 

Že v predšolskem obdobju se oblikujejo različna stališča do drugačnosti, bodisi do lepote, 

tujcev ali otrok s posebnimi potrebami. Starši, vzgojitelji ter vsi v prisotnosti otrok smo jim 

vzor. Kot bodoči vzgojitelji lahko vplivamo na stališča predšolskih otrok in jim omogočimo 

pozitivne izkušnje ter na tak način pripomoremo k boljši sprejetosti posameznega otroka v ožje 

in širše okolje. Stališča vzgojitelja v vrtcu vplivajo na njegovo vedenje in aktivnosti v skupini 

otrok, kjer je vključen otrok, ki je drugačen od ostalih. Pri oblikovanju stališč imajo seveda 

pomembno vlogo tudi osebne izkušnje. Kot pravi Musek (1993), so lahko stališča do istih 

objektov pri ljudeh različna. V večinskih vrtcih imajo otroci zelo malo izkušenj in stikov z 

gluhimi in naglušnimi, kar bi lahko vplivalo na razlike v stališčih. 

Rezultati raziskave Charlesona in sodelavcev iz leta 1992 kažejo, da so bili integrirani gluhi 

učenci pogosteje socialno izolirani kot slišeči vrstniki, razlog pa je predvsem v komunikacijskih 

ovirah (Schmid in Čagran, 2006). Pri nas je Kuhar (1997) raziskoval socialni položaj 

integriranih otrok z motnjo sluha in ugotovil, da so integrirani otroci bolj osamljeni in 

nepriljubljeni kot njihovi slišeči vrstniki. Po raziskavi S. Frece (2010) pa so stališča učencev 

precej pozitivno usmerjena do gluhih vrstnikov, vendar so učenci prepričani, da gluhi težje 

najdejo prijatelje zaradi težav s komunikacijo. 

V diplomske delu sem se osredotočila predvsem na razlike v stališčih predšolskih otrok do 

gluhih in naglušnih vrstnikov na štirih področjih: motorične sposobnost, kognitivne 

sposobnosti, socialni vidik in govorno-jezikovne sposobnosti. Na teh področjih se pri gluhih in 

naglušnih pojavljajo posebnosti v razvoju, po katerih se razlikujejo od slišečih otrok. Cilj je bil 

ugotoviti, ali se pojavljajo razlike v stališčih med otroki z izkušnjami in otroki brez izkušenj do 

gluhih in naglušnih vrstnikov. V ta namen sem oblikovala anketni vprašalnik in s pomočjo 

pridobljenih podatkov interpretirala rezultate. 
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1.1 Gluhota in naglušnost 

 

Fiziološko gledano lahko zvok definiramo kot zaznavni objekt, ki ga »slišimo« v naših 

možganih, ko valovi stimulirajo človeško uho. Ljudje slišimo zvoke, ki imajo frekvenco nekje 

od 16 pa do 20000 Hz. Območje med 500 in 4000 Hz in jakost nekje od 40 do 60 Db sta 

pomembna za zaznavanje in razumevanje govora. Za zaznavo tega zvoka pa morajo delovati 

zunanje, srednje in notranje uho, ki spremenijo zvočno nihanje v električne impulze. Ti so 

pomembni za to, ker jih živec prenese po slušni poti do možganov, kjer poteka proces, pri 

katerem se slušni signali predelajo (Hernja idr., 2010). Pri slušno moteni osebi pride do 

problema, ker je uho nekje na poti od zunanjega sluhovoda do možganskih centrov 

poškodovano. Gluhe oz. naglušne osebe so prikrajšane za velik del bogastva iz sveta zvokov in 

posledično niso sposobne govorne jezikovne komunikacije in imajo nepravilno artikulacijo 

(Perišin, 1994). 

»Gluhota je nevidna motnja, ki je ljudje ne opazijo, dokler ne pridejo v stik z gluhim 

človekom.« (Košir, 1999, str. 9). 

O gluhoti govorimo, ko človek ni sposoben slišati zvokov in glasov iz svojega okolja. Gluhi 

lahko zazna nekatere zelo močne zvoke, vendar ne vseh. Taki zvoki so v življenju redkejši, v 

govoru pa jih ni. Gluha oseba ima po klasifikaciji Svetovne zdravstvene organizacije povprečno 

izgubo sluha na frekvencah 500, 1000 in 2000 Hz, na nivoju 80 Db ali več (Košir, 1999).  

Gluha oseba ne more v celoti sprejemati govora niti s slušnim aparatom, s tem pa je prizadeto 

sporazumevanje, razumevanje in poslušanje. Takšna oseba je ovirana v orientaciji, telesni 

neodvisnosti in ima težave pri vključevanju v družbo (Hernja idr., 2010). 

Po definiciji statuta Svetovne zveze gluhih je gluha vsaka oseba z izgubo sluha, še zlasti tista, 

ki znakovni jezik uporablja kot svoj naravni jezik (Košir, 1999). 

 

Naglušnost je motnja, pri kateri oseba zvoke in glasove iz svojega okolja sprejema le delno. 

Oseba, ki je naglušna, zazna zvoke govora ter okolja, vendar ne vseh, poleg tega pa jih zazna 

kvalitativno drugače kot slišeč človek (Košir, 1999). Statut Mednarodne federacije naglušnih 

pravi, da naglušne osebe običajno komunicirajo z govorom, v to skupino pa spadajo tudi ljudje, 

ki so oglušeli že po pridobitvi govorne veščine (prav tam). 
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Pojem naglušnost zajema raznoliko skupino okvar sluha (od 31 do 95 %) (Hernja idr., 2010). 

Naglušna oseba ima povprečno izgubo sluha na frekvencah 500, 1000 in 2000 Hz, na nivoju 

med 40 in 80 Db (Košir, 1999). 

 

»Naglušni otrok dovolj dobro sliši, da lahko komunicira in se izobražuje po glasovno-govorni 

poti. Njegovo glavno sredstvo sporazumevanja je govor. Pri sporazumevanju si pomaga s 

slušnim aparatom, z odgledovanjem z ust, z drugimi akustičnimi in psihosocialnimi 

prilagoditvami.« (Fuma, 2006, str. 401). 

 

Klasifikacija in kriteriji Svetovne zdravstvene organizacije opredelijo več skupin izgube sluha 

(Hernja idr., 2010): 

 

 Lažja naglušnost (26–40 dB) 

Pri otroku z lažjo izgubo sluha je lahko prizadeto sporazumevanje in poslušanje govora. 

Kaže se oviranost v orientaciji. 

 

 Zmerna naglušnost (41–55 dB) 

Ti otroci imajo lahko prizadeto sporazumevanje, poslušanje govora, lahko pa so prisotne 

tudi druge vrste prizadetosti poslušanja. Lahko se pojavi prizadetost vedenja in 

prizadetost pri pridobivanju znanja. Kaže se oviranost v orientaciji in telesni 

neodvisnosti. 

 

 Težja naglušnost (56–70 dB) 

Pri otrocih s težjo naglušnostjo je prizadeto sporazumevanje, razumevanje in poslušanje 

govora. Možna je tudi prizadetost vedenja, pridobivanje znanja in prilagajanje vedenja 

okoliščinam. Oviranost se kaže v orientaciji, vključevanju v družbo in v telesni 

neodvisnosti. 

 

 Težka naglušnost (71–90 dB) 

Pri otroku s težko izgubo sluha je prisotna oviranost sporazumevanja, predvsem 

razumevanja in poslušanja govora. Pogosto se sočasno kažejo prizadetost vedenja, 

prilagajanja vedenja okoliščinam in pridobivanja znanja. Otrok je oviran v orientaciji, 

telesni neodvisnosti in pri vključevanju v družbo. 
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 Gluhota (91 dB in več) 

Otroci z najtežjo izgubo sluha niso sposobni slišati in razumeti govora, tudi če je ojačan. 

Ovirano je sporazumevanje, razumevanje in poslušanje govora in druge vrste 

poslušanja.  

 

Otroci s popolno izgubo sluha ne ločijo niti dveh jakosti zvoka, niti dveh frekvenc. Niso 

sposobni slišati ali razumeti govora, tudi če je ojačan. Moteno je sporazumevanje, 

razumevanje in poslušanje. 

 

Na podlagi 24. člena Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 58/11, 

40/12 in 90/12) ter tretjega odstavka 14. člena Pravilnika o organizaciji in načinu dela komisij 

za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 88/13) je Zavod Republike Slovenije 

za šolstvo leta 2015 izdal Kriterije za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj 

otrok s posebnimi potrebami. Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev za gluhe in 

naglušne otroke so naslednji (Vovk Ornik, 2015): 

 

NAGLUŠNI OTROCI 

 Otrok z lažjo izgubo sluha (povprečna izguba v govornem območju od 26 do 40 

dB): Otrok ima obojestransko lažjo izgubo sluha ali pa ima na enem ušesu zmerno 

izgubo sluha, na drugem pa izgube nima. Otrok usvaja govor in jezik ter se sporazumeva 

po slušni poti. V hrupnem okolju uporablja tudi branje z ustnic (odgledovanje). Težave 

se pojavijo pri izgovarjavi, usvajanju besedišča, povezovanju besedila v smiselno celoto 

in slovničnih pravilih. 

 Otrok z zmerno izgubo sluha (povprečna izguba v govornem območju od 41 do 60 

dB): Otrok ima obojestransko zmerno izgubo sluha ali pa najtežjo oz. popolno izgubo 

sluha na enem ušesu, na drugem ušesu pa je brez izgub. Tak otrok se sporazumeva po 

slušni poti s pomočjo slušnega pripomočka, saj usvaja govor in jezik. Uporablja metodo 

odgledovanja z ustnic 

 Otrok s težko izgubo sluha (povprečna izguba v govornem območju od 61 do 90 

dB): Otrok ima obojestransko težko izgubo sluha ali pa popolno izgubo sluha na enem 

in zmerno izgubo sluha na drugem ušesu. Težko usvaja jezik in govor. Sporazumeva se 
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večinoma po slušni poti s pomočjo slušnih pripomočkov. Uporablja odgledovanje ter 

znakovni jezik. Kažejo se težave pri razumevanju vsakodnevnega govora.  

 

GLUHI OTROCI 

 Otrok z najtežjo izgubo sluha (povprečna izguba v govornem območju od 91 do 

110 dB): Otrok ima obojestransko najtežjo izgubo sluha in je funkcionalno gluh. Jezik 

primarno sprejema po vizualni poti, po slušni poti pa jezik zaznava zelo počasi in 

okrnjeno, saj slušne zaznave sprejema le s pomočjo slušnega pripomočka. 

 Otrok s popolno izgubo sluha – gluhi otrok (povprečna izguba v govornem 

območju nad 110 dB). Takšni otroci ne ločijo niti dveh jakosti različnih frekvenc. Jezik 

sprejemajo le po vizualni poti, razen če so že dovolj zgodaj dobili ustrezen pripomoček 

(polžev vsadek, vsadek v možgansko deblo) in strokovno pomoč. 

 

Vsaka izguba sluha poleg biološke okvare, ki je nepopravljiva, povzroča tudi prizadetost in 

oviranost na različnih področjih in nivojih. Prizadetosti, ki so posledica okvare, se kažejo na 

področjih, kot so sporazumevanje, vedenje, telesna zmogljivost, spretnost in prilagajanje 

okolju, medtem ko se oviranost nanaša na orientacijo, zaposlitev, socialna vključenost v družbo 

in ekonomsko samozadostnost. Oviranosti so družbene posledice izgube sluha, nezmožnost oz. 

zmanjšana možnost, da bi posameznik z okvaro odigral družbeno vlogo, ki je pričakovana za 

njegov spol in starost. Z informiranjem in ozaveščanjem ter rehabilitacijo lahko zmanjšamo in 

omilimo prizadetost in oviranost posameznika (Košir, 1999). 

 

1.1.2 Vrste motenj sluha 
 

Vrsta slušne motnje je odvisna od mesta nastanka motnje v slušnem sistemu. Poznamo dve vrsti 

slušnih motenj: periferno in centralno. Če je prisotna le na enem ušesu, jo imenujemo 

enostranska ali lateralna, če pa je prisotna ne obeh ušesih, se imenuje obojestranska ali 

bilateralna (Hernja idr., 2010). 

Periferna okvara sluha 

Te vrste okvare nastanejo v zunanjem, srednjem ali notranjem ušesu, kar pomeni, da je slišni 

mehanizem manj občutljiv in mora biti zvok večje jakosti, če želimo, da nas poslušalec sliši. 

Tovrstne okvare sluha srečamo pogosto. Košir (1999) loči tri tipe perifernih okvar sluha: 
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 Prevodna ali konduktivna okvara sluha je navadno lažje ali srednje stopnje in ne 

presega 70 dB. Obolelo uho povzroči zmanjšano ali spremenjeno zvočno informacijo 

na poti do možganov. Take okvare so lahko posledice prirojenih ali pridobljenih 

patoloških sprememb zunanjega in/ali srednjega ušesa, ki preprečujejo normalen prenos 

zvočnih valov do čutnic v notranjem ušesu. Ta vrsta naglušnosti je večkrat lahko 

zdravljena z zdravili ali/in s kirurškimi posegi, uporabni pa so tudi slušni aparati. 

 Zaznavna, perceptivna oz. senzorična okvara sluha je posledica bolezni notranjega 

ušesa. Zaradi okvare čutnic lahko pride do popačenja zvoka, motnja pa se kaže z 

zmanjšano sposobnostjo ločevanja frekvenc in manjšim dinamičnim območjem sluha. 

Potrebna je večja jakost, da se zvok zazna. Tovrstna okvara sluha je lahko različne 

stopnje, od lažje naglušnosti do popolne gluhosti, ki pa je ne moremo popraviti z zdravili 

ali operacijo. 

 Mešana ali kombinirana okvara sluha je posledica prepletanja zgoraj omenjenih vrst 

izgube sluha. 

 

Centralna okvara sluha 

O centralni okvari govorimo, kadar so okvarjeni slišni živec, slušne poti in možganski centri za 

sluh. Nastane zaradi zakasnelega ali motenega razvoja osrednjih slušnih poti pri otrocih. Ljudje 

težko dajo zvoku pomen in imajo lahko prizadet slušni spomin, sposobnost razločevanja glasov, 

slušno pozornost in razločevanje glavnega slušnega dražljaja od šuma okolja (Košir, 1999). Pri 

takih motnjah slušni aparat ali polžev vsadek ne pomagata (Hernja idr., 2010). 

Funkcionalna okvara sluha 

Ni mogoče ugotoviti organskega vzroka na slušni poti, ampak vzrok leži v psiholoških ali 

emocionalnih problemih (Kranjc, 1994). 

 

1.1.3 Čas nastanka okvar sluha 

 

Do okvare sluha lahko pride kadarkoli v življenju. Ta podatek je pomemben, ker nam pove, 

kakšen vpliv ima okvara na razvoj govora, jezika in komunikacije. Glede na čas nastanka 

poznamo: 

 



 

7 
 

 Prelingvalno (predjezikovna) okvaro sluha 

O prelingvalni okvari govorimo, kadar pride do okvare sluha pred razvojem govora 

(nekateri avtorji predjezikovno obdobje opredeljujejo do 2. leta, drugi do 4. leta). 

Posledično to vpliva in se odraža na razvoju jezikovnih sposobnosti gluhih in naglušnih. 

  Postlingvalno (postjezikovna) okvaro sluha 

O postlingvalni okvari govorimo, kadar pride do okvare sluha potem, ko je govor že razvit. 

Nastala okvara sluha lahko vpliva na govorno komunikacijo, saj pri večji ali daljši 

naglušnosti vpliva na izgovarjavo (Hernja idr., 2010). 

 

1.1.4 Vzroki okvar sluha v otroštvu 
 

Poznavanje in razumevanje patoloških procesov, ki povzročajo okvaro sluha, je pomembno za 

preprečevanje takšnih motenj. Pomembno je čim zgodnejše odkritje ter prepoznava motnje, kar 

je nujno za uspešno rehabilitacijo in zdravljenje (Košir, 1999). 

Poznamo tri vrste vzrokov okvar sluha, ki se pojavijo v otroštvu, in sicer: 

  Predporodni vzroki 

Med predporodne vzroke okvare sluha uvrščamo genetske vzroke in bolezni matere. Okoli 50 

% okvar sluha je genetsko prirojenih. Dedna slušna motnja je lahko edino bolezensko znamenje, 

lahko pa se pojavlja v povezavi z anomalijami drugih organov in organskih sistemov ter tako 

tvori sindrome. Znanih je približno 300 sindromov, pri katerih je prisotna izguba sluha. Dobro 

poznavanje sindromov prispeva k zgodnji prepoznavi slušne motenosti, razvoj genetike in 

genetsko svetovanje pa napovedujeta možnost predporodne diagnoze v ogroženih družinah ter 

s tem tudi boljši nadzor in svetovanje (prav tam). 

»Okvaro sluha v predporodnem obdobju lahko povzročijo različne okužbe in bolezni matere 

med nosečnostjo, npr. okužbe matere s paraziti (toksoplazmoza), bakterijami (sifilis) ali virusi 

(citomegalovirus, rdečke, mumps, gripa, herpes), oz. hormonalne in metabolne disfunkcije med 

nosečnostjo. Okvaro čutnic notranjega ušesa lahko povzročijo tudi ototoksična zdravila in drugi 

toksini (alkohol, mamila, nikotin ...), ki jih mati prejme v času nosečnosti.« (Hernja idr., 2010, 

str. 17).  
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  Obporodni vzroki 

Z napredkom medicinskega zdravljenja novorojenčkov se je močno povečalo število preživelih, 

vendar so obporodni vzroki, kljub razvoju medicine ali pa prav zaradi tega, relativno pogost 

vzrok okvare sluha (Košir, 1999). Nedonošenost sama po sebi ne povzroča okvar sluha, vendar 

jo povzročajo nanjo vezani dejavniki, ki lahko okvarijo sluh (dihalna stiska, infekti, 

nekompatibilnost krvnih faktorjev, zdravljenje z ototoksičnimi zdravili ...). Pri nedonošenčkih 

se okvara sluha pojavlja do 20-krat pogosteje kot pri ostali populaciji (Hernja idr., 2010).  

Poleg nedonošenosti se pojavljajo drugi obporodni zapleti. Vzroki za okvaro sluha pri 

dojenčkih so poškodbe pri porodu, možganske krvavitve, nekompatibilnost krvnih faktorjev, 

pomanjkanje kisika, infekcija (npr. klamidija) idr. (prav tam). 

 Poporodni vzroki 

Vnetje srednjega ušesa je ena najpogostejših bolezni otrok, ki povzroča začasno ali trajno 

okvaro sluha. Pogosta vnetja lahko vplivajo na razvoj slušnega procesiranja otrok. 

Bakterijski meningitis je lahko vzrok za hudo okvaro sluha, njegova pogostost pa ne narašča. 

Virusne okužbe (ošpice, mumps) okvar sluha ne povzročajo več, kot so jih v preteklosti, zaradi 

dobre precepljenosti otrok (Košir, 1999). 

Poporodna zlatenica nastane pri novorojenčku kot posledica privajanja jeter in črevesja na 

življenje zunaj maternice. Težje oblike zlatenice se navadno pojavijo v prvih 24 urah po rojstvu 

ter lahko povzročijo okvaro sluha. 

Ototoksična zdravila se pogosto uporabljajo za zdravljenje otrok v enotah intenzivne terapije 

ali pri zdravljenju malignih obolenj. Nekatera zdravila lahko povzročijo okvaro sluha, vendar 

je včasih potrebno izbrati ototoksično zdravilo za ohranitev življenja. 

Poškodbe glave so le redko vzrok za okvaro sluha. 

Akustična travma je vedno pogosteje vzrok za izgubo sluha in se pojavi, če so otroci predolgo 

izpostavljeni hrupu ali preveliki jakosti hrupa (Hernja idr., 2010). 

 

Košir (1999) navaja, da je v 21–34 % vzrok izgube sluha neznan. 
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1.2 Razvoj gluhih in naglušnih otrok ter posledice gluhote 

 

Razvoj poteka po določenih razvojnih fazah in zakonitostih, nanj pa vplivajo notranji (genetski) 

in zunanji (fizično in socialno okolje) dejavniki. Vsa področja so med seboj povezana in zaradi 

v naprej predvidenih zakonitosti lahko predvidimo razvoj otroka ter tako odkrivamo morebitne 

zaostanke v razvoju. Vsaka normalno razvijajoča se oseba gre skozi vse stopnje razvoja, vendar 

je čas, ki je potreben za dosego posamezne faze razvoja, odvisen od posameznika. Vsi ljudje pa 

ne dosežejo najvišjih razvojnih stopenj posameznih duševnih funkcij. Tukaj govorimo o 

duševno slabše razvitih osebah ali pa osebah, ki imajo posebne potrebe (Nemec in Krajnc, 

2011).  

Gluhi in naglušni otroci so si med seboj zelo različni (čas nastanka izgube, vrsta in stopnja 

izgube sluha), vendar se zaradi izgube sluha kažejo posebnosti v razvoju. Razvoj gluhih in 

naglušnih poteka po istih principih, vendar pa se kažejo razlike na govorno-jezikovnem, 

miselnem, socialnem in čustvenem ter gibalnem področju. V največji meri gluhota vpliva na 

razvoj jezika, govora in komunikacije pri gluhi oz. naglušni osebi (Fuma, 2006). 

Razvoj jezika in komunikacije je pri gluhih in naglušnih otrocih slabši, zato ne razumejo 

zakonitosti sveta okoli sebe. Primanjkuje jim informacij in razlag, zato je možnost frustracij 

večja, njihovi socialni stiki pa so omejeni. Zaradi tega se kažejo razlike v razvoju in napredku 

gluhih in naglušnih. Razvoj gluhih in naglušnih otrok ni drugačen zaradi gluhote same, slabših 

sposobnosti ali prizadetosti. Večina otrok ima vse potrebne lastnosti in sposobnosti, vendar 

nerazvit oz. slabo razvit govor in komunikacija puščata določene posledice v razvoju (Košir, 

1999). 

Gluh oz. naglušen otrok potrebuje zgodnje usposabljanje na jezikovnem, komunikacijskem in 

govornem področju, vendar pa ne smemo pozabiti na ostala področja razvoja. Usposabljanje 

gluhega in naglušnega mora biti usmerjeno v celostni razvoj na vseh področjih, predvsem na 

močnih področjih, s katerimi bo gluhi oz. naglušni poskušal nadoknaditi primanjkljaj (Filipčič, 

1994). 
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1.2.1 Govorno-jezikovni razvoj 
 

Da se je otrok sposoben naučiti jezika, mora biti sposoben zaznati razlike med glasovi ter govor 

razdeliti na stavke, besede in zloge. Proces razlikovanja med glasovi se do neke mere začne že 

v predrojstvenem obdobju (Nemec in Krajnc, 2011). Otroke z lažjimi in zmernimi okvarami 

sluha težje opazimo, saj so reakcije na zvok pri njih včasih prisotne, otroci z večjo stopnjo 

izgube sluha pa se ne odzivajo na zvok in ne iščejo njegovega izvora (Košir, 1999). 

Ena prvih oblik sporazumevanja dojenčkov je jok, s katerim sporočajo svoje želje in potrebe, 

preden usvojijo dejanski jezik. Otrok še ne povezuje določenih glasov s pomeni. Izraža se z 

glasovi, ki niso besede. Tukaj govorimo o vokalizaciji, stopnji razvoja, ko otroci pretežno 

izgovarjajo samoglasnike. Vokalizacija je značilna za vse otroke, vseh ras in narodnosti, prav 

tako za gluhe in naglušne otroke (Nemec in Krajnc, 2011). Za slednje je značilno, da ostajajo 

na stopnji vokalizacije dlje časa (Hernja idr., 2010).  

Okoli 6. meseca se pojavi bebljanje ali čebljanje, ko otroci ponavljajo zloge in povezujejo 

glasove, kombinirajo samoglasnike in soglasnike, ki pa še nimajo pomena (Nemec in Krajnc, 

2011). Bebljanje gluhih in naglušnih ne dosega bogastva ritmizacije in raznolikosti melodij. 

Igra z vokali in zlogi pri otrocih s hujšimi slušnimi težavami ni bogata, jo je vedno manj in 

zamre. Ostajata kričanje in vokalizacija (Košir, 1999).  

Jezikovni govor se za večino otrok začne med 10. in 14. mesecem, ko se pojavi prva beseda. 

Do približno leta in pol otrok uporablja enobesedne stavke, do drugega leta pa že uporablja 

dvobesedne stavke. Razlike med posamezniki so tukaj zelo velike. Med 5. in 7. letom je otrokov 

govor že precej podoben govoru odraslih (Nemec in Krajnc, 2011).   

Pri gluhih otrocih se prva beseda ne pojavi, niti se ne pojavi prvi stavek. Govorne faze gluhih 

oz. naglušnih otrok so podaljšane, otrok pa ne preide v fazo besede, eno- in dvobesednega 

stavka. Dlje časa se izražajo le z eno besedo in za prehod na dvobesedno izražanje potrebujejo 

več časa. Besedišče pridobivajo počasneje in najprej usvojijo samostalnike, težje usvojijo 

abstraktne pojme. Izgovarjava teh otrok je okrnjena, saj zamenjujejo glasove, izpuščajo glasove 

in skrajšujejo besede (Hernja idr., 2010).   

Govorne aktivnosti gluhih in naglušnih so skromne, manj raznovrstne ter se ne pojavljajo 

pogosto (Košir, 1999).  
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Govorno-jezikovni razvoj otrok je odvisen od stopnje izgube sluha ter pravočasne dodelitve 

ustreznega tehničnega pripomočka, osebnostnih značilnosti in okolja. Po nekaterih raziskavah 

imajo naglušni otroci približno dve leti zaostanka v razvoju jezika in govora, gluhi pa do pet let 

(Hernja idr., 2010). 

Gluhi otroci govora ne morejo posnemati in se ga naučijo drugače. Če želimo, da se gluhi nauči 

govorjenega jezika, mora govor najprej razumeti. Oči gluhega morajo prevzeti nalogo oči in 

ušes slišečega otroka. Tak otrok potrebuje več časa, odvisno od njegove osebnostne strukture, 

podpore staršev in časa začetka in poteka rehabilitacije (Fuma, 2006). 

Gluhi in naglušni se lahko izražajo na več načinov: v znakovnem jeziku, pri čemer uporabljajo 

kretnje, ki so v najzgodnejšem obdobju predvsem naravne in posnemovalne, ter s pisanjem, 

prstno abecedo in govorom. Informacije sprejemajo na več načinov: z odgledovanjem, 

poslušanjem s slušnim aparatom, polževim vsadkom, v pisni obliki ali pa s kretnjami in prstno 

abecedo, v kolikor je med gluhimi in slišečimi vzpostavljena znakovna komunikacija (Nemec 

in Krajnc, 2011). 

 

1.2.2 Kognitivni razvoj  
 

Razvoj govora je močno povezan z razvojem mišljenja. Govor je eden od načinov izražanja 

misli, ni pa mišljenje samo. Vseh misli ne moremo izraziti z besedami. Govor je povezan z 

različnimi okoljskimi dejavniki, igra pa aktivno in pomembno vlogo pri izpopolnjevanju 

mišljenja in razvijanju miselnih shem (Nemec in Krajnc, 2011). 

Med številnimi razvojnimi psihologi obstajajo nasprotujoče si trditve o tem, ali je razvoj 

mišljenja odvisen od jezika oziroma govora ali jezik od miselnih sposobnosti posameznika. 

Piaget v svoji teoriji kognitivnega razvoja meni, da se mišljenje razvija neodvisno od govora in 

da mišljenje omogoča razvoj govora. Meni, da govor sam po sebi ni dovolj za razvoj 

operativnega mišljenja (Filipčič, 1994). Piaget meni, da majhen otrok govor uporablja 

prvenstveno zase in da poslušalci niso pomembni. Ta govor je poimenoval egocentrični govor, 

ki pa se postopoma spreminja v socializirani govor. Po mnenju Vigotskega naj bi otrok že od 

začetka govoril drugim ljudem, saj naj bi bila socialna funkcija govora prvotna. Iz nje se kasneje 

razvije notranji govor, ki je potreben za mišljenje (Musek in Pečjak, 2001). Vigotski trdi, da 

imata mišljenje in govor različne korenine in da se v procesu razvoja odnos med njima 

kakovostno in količinsko spreminja. Razvoj govora in mišljenja do nekega določenega obdobja 
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poteka neodvisno, nato pa se razvoja združita. Mišljenje postane govorno, govor pa 

intelektualen (Fekonja Peklaj, 2011). 

Ameriški psiholog Bruner meni, da je govor zelo pomemben v otrokovem spoznavnem razvoju, 

predvsem v obdobju od četrtega do dvanajstega leta. Po njegovih raziskavah lahko z govornim 

treningom pospešimo spoznavni razvoj (Filipčič, 1994). 

Včasih je prevladovalo stališče, da so gluhi v kognitivnih sposobnostih mnogo slabši od 

slišečih. Menili so, da gluhi dosegajo dveletni zaostanek na testih inteligentnosti in petletni pri 

testih znanja. Še v šestdesetih letih je prevladovalo mnenje, da gluhi niso intelektualno 

manjvredni, vendar obstajajo določene kvalitativne razlike v njihovem mišljenju. Gluhi naj bi 

bili s slišečimi enakovredni na konkretni, ne pa na abstraktni ravni, kar naj bi bila posledica 

slabšega jezikovnega govora gluhih (prav tam). 

Do takšnih zaključkov so prihajali, ker so inteligenco gluhih in naglušnih preizkušali s testi, ki 

so bili izdelani za slišečo populacijo, ki nima zaostanka na govornem področju. Danes je 

dokazano, da imajo gluhi in naglušni podobno distribucijo inteligentnosti kot ostala populacija. 

To so dokazali s pomočjo prirejenih testov, standardiziranih na gluhih in naglušnih. Direktne 

povezave med gluhoto in inteligenco ni (Košir, 1999). 

Poleg mišljenja in govora se v predšolskem obdobju pri otroku razvijejo tudi druge kognitivne 

(spoznavne) sposobnosti, kot so spomin, sklepanje, reševanje problemov, učenje, presojanje, 

razumevanje ... (Kodrič, 2013). 

Gluhi lahko zaostanejo v reševanju nekaterih specifičnih nalog, vendar raziskave kažejo, da so 

tudi gluhi sposobni abstraktnega mišljenja. Dokaz za to je dejstvo, da so nekateri gluhi in 

naglušni dobri ali celo vrhunski matematiki. Prav tako so pogosto tudi dobri šahisti. Gluhi in 

naglušni se pogosto izkažejo v ročno-spretnostnih poklicih, kjer je potrebno znanje, uvidevanje, 

razumevanje problema, pomnjenje, planiranje in praktično reševanje, rezultat pa je konkretni 

izdelek in ne verbalizacija (Košir, 1999). 

Kljub temu, da imajo gluhi in naglušni enake intelektualne potenciale, se kažejo razlike v 

šolskih dosežkih. Šolski uspeh gluhih in naglušnih je pogosto slabši, ker je pridobivanje znanja 

verbalno pogojeno in pogosto ni prilagojeno gluhim in naglušnim. Nekateri gluhi so uspešno 

dosegli najvišje znanstvene naslove, vendar so v povprečju manj izobraženi kot slišeči (prav 

tam). 
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Spominske sposobnosti gluhih so po raziskavah enake kot pri slišečih otrocih. Razlike so pri 

tistih, ki komunicirajo s pomočjo znakovnega jezika. Ti otroci si v primerjavi s slišečimi lažje 

zapomnijo geometrijske like kot števila, pri besedah pa si lažje zapomnijo tiste, ki imajo 

ekvivalent v znakovnem jeziku (Filipčič, 1994). 

 

 1.2.3 Motorični razvoj 
 

»Gibalni ali motorični razvoj pomeni vedno boljši nadzor gibanja mišic. Gibanje je ena od 

pomembnejših otrokovih potreb, saj prek gibanja spoznava okolico in samega sebe, kar je 

pomembno za napredek duševnega razvoja.« (Nemec in Krajnc, 2011, str. 48). 

Razvoj gibanja se odraža v hitrosti, ravnotežju, moči, gibljivosti, koordinaciji, preciznosti gibov 

in vzdržljivosti. Najprej otrok razvija grobo motoriko in do treh let že usvoji vse naravne oblike 

gibanja: plazenje, hoja, tek, valjanje, dvigovanje, skoki ... Za preizkušanje in razvoj lastnih 

telesnih sposobnosti potrebuje varno in spodbudno okolje. Okrog šestega leta gibanje otroka 

postane zelo podobno gibanju odraslega. Otroci se gibajo hitreje, bolj usklajeno, ravnotežje je 

dobro, telesna moč pa večja (Nemec in Krajnc, 2011). 

Fina motorika je gibanje, ki zahteva uporabo majhnih mišic. Za razvoj fine motorike je 

pomemben pincetni prijem, ki se razvije pri približno devetih mesecih, in koordinacija oko-

roka. Fina motorika se postopno razvija od začetnih poskusov otroka, da sam drži žlico, do tega 

da sam drži svinčnik in se kasneje tudi nauči pisati. Fina motorika ima pomembno vlogo pri 

opismenjevanju. Do približno tretjega ali četrtega leta se razvija ročnost (prevlada roke) (prav 

tam). 

Otroci se začnejo samostojno oblačiti pri dveh ali treh letih. Pri tej aktivnosti se razvijajo drobni 

gibi. Otroci se lažje sami slečejo kot oblečejo, težje zapnejo kot odpnejo gumbe in imajo težave 

z zapenjanjem zadrge in zavezovanjem čevljev. Te spretnosti se izboljšajo pri približno šestih 

oz. sedmih letih. Otrokom pomagamo pri razvijanju fine motorike z aktivnostmi, kjer morajo 

paziti na natančno delo s prsti (rezanje s škarjami, lepljenje majhnih koščkov papirja, nizanje 

fižolčkov na vrvico ...). Pomembno vlogo pri razvoju drobnih gibov ima vaja (prav tam). 

Razvoj gluhih in naglušnih poteka po enakih zakonitostih kot pri slišečih otrocih. Dosežene 

stopnje se enako distribuirajo od bolj spretnih otrok do otrok, ki imajo na tem področju težave. 

Ne moremo reči, da imajo gluhi več težav na področju gibanja prav zaradi gluhote. V povprečju 

imajo gluhi in naglušni več težav na gibalnem področju kot slišeči vrstniki. Navadno gre za 
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iste, podobne vzroke, kot veljajo za izgubo sluha. Gluhi in naglušni imajo pogosteje težave z 

ravnotežjem, veliko je levičarjev, več pa je tudi grafomotoričnih težav in težav z branjem in 

pisanjem (Filipčič, 1994). 

 

1.2.4 Socialni in emocionalni razvoj 
 

Otroci že pri osmih mesecih kažejo zanimanje za druge otroke in do približno četrtega leta že 

uporabljajo pojem »najboljši prijatelj«. V tem obdobju si otroci iščejo prijatelje med sebi 

podobnimi (interesi, spol, starost in etična pripadnost). Prijateljstva so v prvih letih bolj 

priložnostna, saj se otroci družijo z vrstniki v vrtcu in ožji okolici (Nemec in Krajnc, 2011). 

Otroci se razlikujejo v družabnosti, saj je ta v veliki meri odvisna od osebnosti otroka in tudi 

od izkušenj. Bolj priljubljeni otroci so ponavadi učno bolj uspešni, prijetnega videza, fizično in 

gibalno bolj razviti ter izražajo manjšo mero agresivnosti (Nemec in Krajnc, 2011). Gluhi in 

naglušni se rodijo z doloženimi temperamentnimi posebnostmi, izguba sluha in komunikacija 

sta le oteževalna dejavnika pri socialnem in emocionalnem razvoju. Prav tako med gluhimi in 

slišečimi komunikacijska ovira in pogostost nerazumevanja in frustracije lahko vodita do 

posledic v razvoju osebnosti (Filipčič, 1994). Gluhi otroci naj bi imeli več težav z vrstniki, več 

naj bi bilo psihične in fizične agresivnosti, impulzivnosti, hiperaktivnosti in egocentričnosti ... 

Pomanjkanje zgodnje komunikacije gluhe otroke prikrajša za številne izkušnje ter možnost 

učenja, ki je slišečim samoumevna. Na različne situacije se gluhi lahko neustrezno odzove.  

Nekateri avtorji menijo, da je socialna nezrelost posledica pretiranega zaščitniškega odnosa 

staršev in internatskega načina šolanja. Gluhota sama ni razlog za negativne lastnosti. Te so 

posledica nerazumevanja, napačnih pristopov in postopkov slišečega sveta do gluhega človeka 

(Košir, 1999). 

Socialni razvoj je zelo povezan z razvojem jezika in govora. Socializacija je odvisna od 

verbalne komunikacije, saj govor predstavlja orodje za graditev medsebojnih odnosov, kar pa 

gluhemu manjka (Filipčič, 1994). 
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1.3 Gluhi in naglušni otroci v vzgojno-izobraževalnem procesu 

 

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011) opredeljuje, da so otroci s posebnimi 

potrebami otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z 

okvaro vidne funkcije, gluhi in naglušni otroci, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno 

ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci, otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, 

otroci z avtističnimi motnjami ter otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki potrebujejo 

prilagojeno izvajanje programov vzgoje in izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo ali 

prilagojene programe vzgoje in izobraževanja oziroma posebne programe vzgoje in 

izobraževanja. 

Določanje postopkov za njihovo usmerjanje ter določanje načinov in oblik izvajanja vzgoje in 

izobraževanja je zapisano v naslednjih predpisih: Zakon o vrtcih, Zakon o osnovni šoli in Zakon 

o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. Otroci s posebnimi potrebami v predšolskem 

obdobju se lahko glede na vrsto in stopnjo primanjkljajev, motenj in ovir vključujejo v 

programe za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, ki jih 

izvajajo vrtci, ali pa v prilagojene programe, ki jih izvajajo vrtci v razvojnih oddelkih ter 

zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami (Nemec in Krajnc, 2011). 

Postopek usmerjanja se začne s pisno zahtevo staršev za uvedbo postopka usmerjanja pri 

Zavodu Republike Slovenije za šolstvo, ki na prvi stopnji vodi postopke usmerjanja. Če starši 

ne vložijo zahteve, lahko zahtevo za postopek usmerjanja vložijo vrtec, šola, zdravstveni, 

socialni ali drugi zavodi, če menijo, da je usmeritev potrebna. Prav tako se o predlogu za uvedbo 

usmerjanja obvesti starše (prav tam). 

Komisije za usmerjanje stopnje podajo strokovno mnenje o usmeritvi otroka s posebnimi 

potrebami v program vzgoje in izobraževanja, v sestavi treh stalnih članov: specialni pedagog 

ustrezne smeri, psiholog in specialist pediater ali specialist pedopsihiater oziroma specialist 

šolske medicine, praviloma pa tisti, ki otroka obravnava z vidika njegovih posebnih potreb 

(Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, 2011).  

Zavod Republike Slovenije za šolstvo nato izda odločbo o usmeritvi ali pa ugotovi, da 

usmeritev ni potrebna. Vrtec, šola ali zavod mora nato v najkasneje 30 dneh po vključitvi otroka 

s posebnimi potrebami izdelati individualiziran program vzgoje in izobraževanja. Ravnatelj 

imenuje strokovno skupino, ki jo sestavljajo strokovni delavci vrtca, šole ali zavoda in drugi 

strokovni delavci, ki bodo sodelovali pri programu vzgoje in izobraževanja. Pri delu strokovne 
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skupine sodelujejo tudi starši. Z individualiziranim programom se določijo oblike dela na 

posameznih področjih, načini izvajanja strokovne pomoči ter ostale potrebne prilagoditve pri 

organizaciji (Nemec in Krajnc, 2011). 

Danes je odnos do gluhih in naglušnih zelo drugačen kot nekoč. Nekje so jim pomagali, drugje 

pa so jih zaničevali in jih imeli za manj vredne. V vrtcu večkrat srečamo otroke z lažjimi in 

zmernimi izgubami sluha, tiste s težjimi in težkimi pa manj, če pa že, imajo ti specialno 

pedagoško podporo ali pa obiskujejo šole s posebnim programom (Schmidt in Čagran, 2006). 

Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je bilo v letu 2014/2015 v vrtce vpisanih 

510 gluhih in naglušnih otrok ter otrok z govorno-jezikovnimi motnjami. Od tega je bilo 457 

otrok vključenih v redne oddelke, preostalih 53 pa v razvojne oddelke (Statistika predšolska 

vzgoja, 2015 ).  

 

1.3.1 Kurikulum za vrtce v prilagojenem programu za predšolske otroke, 

prilagoditve za gluhe in naglušne 
 

Vsi cilji, ki so zapisani v Kurikulumu za vrtce, veljajo tudi za gluhe in naglušne, vendar imajo 

ti še dodatne in prilagojene cilje na vseh 6 področjih dejavnosti. Zapisani so tudi dodatni cilji 

specialno pedagoških dejavnosti za gluhe in naglušne otroke, kot so npr.: vsakodnevno in 

intenzivno izvajanje dejavnosti po metodah, ki so v skladu s teorijo in prakso specialne 

pedagogike; izvajanje individualne terapije; razvijanje govorno-jezikovne komunikacije in/ali 

znakovnega jezika; odpravljanje ali blažitev motenj v predšolskem obdobju ... (Kurikulum za 

vrtce v prilagojenem programu za predšolske otroke, 2006). 

Prostor 

Ob dejavnikih, ki jih upoštevamo pri načrtovanju prostora, moramo biti pri gluhih in naglušnih 

otrocih pozorni, da je prostor svetel in strukturiran tako, da lahko vizualne informacije čim bolj 

fluentno potujejo po prostoru. Nekje v prostoru moramo najti mesto za slušna pomagala 

(skupinski slušni aparat, vibracijsko desko, vibrator, slušalke, individualni slušni aparat, polžev 

vsadek, speech weawer) ter zagotavljati njihovo nemoteno delovanje. Poskrbeti moramo, da bo 

okolje akustično zadovoljevalo potrebe okvarjenega sluha. Koristen zvok mora presegati hrup 

okolja za 15 do 20 dB in biti frekvenčno optimalen; tako govor posameznika izstopa iz 

akustičnega ozadja. Za to ima pomembno vlogo igralnica in velikost skupine. Za izvajanje 
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govorno-ritmičnih stimulacij in individualno strokovno obravnavo je potreben ustrezen 

akustičen prostor z ustreznimi pripomočki (prav tam). 

Čas 

Gluh/naglušen otrok govora ne more razviti spontano, kar predstavlja bistveno razliko med 

slišečimi ter gluhimi in naglušnimi otroci. Gluhi in naglušni potrebujejo ustrezno strokovno 

pomoč pri zbiranju stimulacij. Potrebno je prilagajati dejavnosti, jim nuditi dejavnosti na 

različne načine (z demonstracijo, govorom, kretnjami, risanjem, prstno abecedo, igranjem vlog 

in slikovnimi aplikacijami) in jim pri tem dati dovolj časa. To zahteva veliko dodatnega časa in 

uporabo specialno pedagoških metod in prilagoditev (prav tam). 

 

1.3.1 Integracija/inkluzija gluhih in naglušnih otrok  
 

Ko govorimo o vključevanju otrok s posebnimi potrebami v redne oblike izobraževanja, 

govorimo o integraciji in inkluziji. Integracija pomeni, da je otrok s posebnimi potrebami 

vključen v redne oblike vzgoje in izobraževanja. Otroka se v ta namen pripravi, da se lahko 

vključi v novo okolje. Beseda integracija predpostavlja in poudarja priprave in prilagajanja 

otroka na okolje (Fuma, 2006). 

Integracija je organizacijski ukrep, ki zahteva, da učenci sprejmejo šolski red in kulturo neke 

šole. Od otroka zahteva, da se pri vstopu v šolo ali vrtec prilagodi postavljenemu redu, namesto 

da bi se red in program prilagajala otroku (Resman, 2003). 

Po mnenju Resmana (2003) je inkluzija še en korak naprej od integracije. Poleg organizacijske 

integracije je inkluzija še pedagoški, socialni in psihološki proces vključevanja otrok s 

posebnimi potrebami v običajne razmere vzgojno-izobraževalnega dela. Kavkler pravi, da 

inkluzija vsakemu posamezniku omogoča, da sodeluje, kolikor zmore. Od integracije se 

razlikuje, ker poudarja popolnejši in drugačen proces vključevanja, ki omogoča oblikovanje 

inkluzivne kulture, v kateri se podpirajo različne potrebe in sprejemajo posebnosti, ki jih 

oblikujejo spol, jezikovna pripadnost, narodnost, različni družbeni položaji, stopnja izobrazbe 

in tudi posamezne pomanjkljivosti, težave in bolezni. Ideja inkluzije je izpeljana iz različnih 

idej o večkulturnosti, strpnosti, tolerantnosti in sobivanju (Kavkler, 2008, povz. Po Kogovšek, 

Ozbič in Košir, 2009). Beseda inkluzija poudarja priprave in prilagajanja okolja otroku (Fuma, 

2006). 
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»Inkluzija na eni strani pomeni večdimenzialni družbeni koncept, ki je sestavljen iz novih 

principov, zasnovanih na koheziji postmoderne družbe, na drugi strani pa pomeni novo 

paradigmo različnih intervencij za socialno izločene skupine. S spoznavanjem in uvajanjem 

inkluzije se je spremenila tudi paradigma vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami, 

ki je posledica večjega zavedanja in spoštovanja pravic človeka kot posameznika.« (Kogovšek, 

Ozbič in Košir, 2009, str. 393). 

Vsi, tako polnočutne osebe kot tudi osebe s posebnimi potrebami, živimo v tako imenovanem  

inkluzivnem svetu. Trend inkluzivne politike je vključitev gluhega ali naglušnega otroka v 

njegovo lokalno okolje, vrtec ali šolo, kjer biva. Dejstvo je, da nekatere ustanove niso 

pripravljene na takšne izzive vključevanja gluhih in naglušnih otrok v redne programe. Če je v 

razredu gluh otrok, ki je uporabnik znakovnega jezika, potem je v vzgoji in izobraževanju nujno 

potreben znakovni jezik kot sredstvo sporazumevanja. Potrebno je upoštevati jezikovne 

prilagoditve (upoštevanje gluhe identitete, totalne komunikacije, dvojezičnosti ...), specifične 

metode in posebno organizacijo gradiv. Takšne prilagoditve ponavadi vidimo v specializiranih 

ustanovah za gluhe. Pri redni vključitvi gluhega otroka v vrtec so potrebne različne strategije 

dela in prilagajanja od multisenzorne metode, znakovnega jezika, oralne metode, pomoči 

asistenta za komunikacijo do tega, da naj bi se otrok sporazumeval kot slišeči otroci, da bo znal 

pisati, govoriti in poslušati. Lažje je pri naglušnih otrocih, saj zanje vključitev v večinski svet 

ne predstavlja velikih ovir, potrebne so zgolj nekatere prilagoditve (prav tam). 

Šola oz. vrtec morata izpolnjevati pogoje vključevanja, motnja pri otroku pa ne sme biti preveč 

resna. Mnogi vzgojitelji in učitelji se ne počutijo usposobljene za delo z otroki s posebnimi 

potrebami. Vsekakor je pomembno sodelovanje s timom, udeleževanje izobraževanj, podpora 

sodelavcev in njihova pomoč. Moramo se zavedati, da je ključnega pomena, da popolna 

vključitev v redno skupino ni vedno najboljša rešitev za vse gluhe in naglušne otroke (Schmidt 

in Čagran, 2006). 

 

Populacijo naglušnih otrok smatramo kot »slišečo«, ker za komunikacijo uporabljajo govor 

(imajo ostanek sluha) in se lahko s pomočjo slušnih aparatov izobražujejo po oralni poti. 

Otroku, ki ga vključimo v redno obliko izobraževanja, tako omogočimo, da se druži s slišečimi 

in ima kasneje boljše možnosti za uspeh v svetu. Populacija gluhih otrok pa večinoma nima 

dovolj ostankov sluha, da bi lahko komunicirala in se izobraževala samo po oralni poti (Košir, 

1999). Potrebujejo pristop, ki vključuje znakovni jezik. Košir (1999) pravi: »Vsiljevati gluhim 

ljudem samo oralno komunikacijo je približno tako, kot če bi invalidu brez obeh nog vsiljeval 
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samo bergle, ko pa je na vozičku mnogo bolj sproščen in mobilen.« (str. 26). Otroku, ki je gluh, 

moramo nuditi enakopraven položaj, zato vključitev v verbalni pouk ni ustrezna rešitev. Tak 

otrok je osamljen, nepriljubljen, pouku ne more slediti … »Ko se za integracijo odločamo in jo 

ocenjujemo, moramo imeti pred očmi otroka kot celoto, ne le govorni razvoj, prav tako tudi 

jezikovni, kognitivni, socialni in osebnostni razvoj.« (Košir, 1999, str. 26). 

 

1.3.2 Vzgoja in izobraževanje v zavodu 
 

Integracija za vse otroke ni ustrezna, zato se gluhi lahko vključijo v prilagojene programe 

vzgoje in izobraževanja, ki jih izvajajo vrtci ali zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok s 

posebnimi potrebami.  

V Sloveniji imamo tri vzgojno-izobraževalne institucije za gluhe in naglušne: Zavod za gluhe 

in naglušne Ljubljana, Center za korekcijo sluha in govora Portorož in Center za sluh in govor 

Maribor. Obravnava gluhih in naglušni je celostna in se začne takoj po odkritju gluhote ali 

naglušnosti. Osnovna dejavnost zavoda je vzgoja, izobraževanje in rehabilitacija otrok od 

predšolskega obdobja do zaključenega poklicnega izobraževanja (Košir, 1999). 

Zavod v Ljubljani obsega vrtec, osnovno šolo, srednjo šolo, dom in zdravstveno enoto. Otroci 

se lahko vključijo v zavodni vrtec, kjer z uporabo specifičnih metod in aparatov razvijajo njihov 

jezik in komunikacijo (prav tam). 

V zavodu izvajajo programe za predšolske gluhe in naglušne otroke, otroke z govorno-

jezikovnimi motnjami in otroke z avtističnimi motnjami. Oddelki in skupine se oblikujejo v 

skladu s standardi in normativi za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami. V 

zavodu se programi odvijajo v skladu z individualiziranimi programi, ki jih pripravijo njihovi 

strokovnjaki glede na potrebe otrok. Gluhi in naglušni otroci se lahko vključijo v vrtec od enega 

leta starosti do vstopa v šolo. Za vključitev potrebujejo odločbo o usmeritvi v prilagojen 

program za gluhe in naglušne predšolske otroke. Dnevna rutina poteka enako kot v drugih 

vrtcih, razlikujejo pa se v drugih pomembnostih, kot so: manjše število otrok (običajno 6), vodje 

programa so običajno specialne pedagoginje surdopedagoške in logopedske smeri ali 

vzgojiteljice s surdopedagoško dokvalifikacijo, dejavnosti pa potekajo s poudarkom na razvoju 

komunikacije – jezika, govora in poslušanja, ker se otroci spoznajo tudi z otroškimi znaki 

(Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana, b. d.).  
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V prostorih zavodnega vrtca se nahajata dva oddelka otrok brez posebnih potreb, ki delujeta 

kot ena od enote vrtca Ciciban. Skupaj načrtujejo številne dejavnosti v duhu inkluzije. Otroci 

se vsakodnevno družijo in srečujejo ob različnih dejavnostih in tako pridobivajo veščine, se 

učijo strpnosti in sklepajo nova prijateljstva (prav tam). 

Po informacijah vzgojiteljice Alenke vrtec z ZGNL sodeluje vsakodnevno. Otroci se vsak dan 

srečujejo v garderobi, na igrišču, nekateri tudi v jutranjem in popoldanskem varstvu. Približno 

enkrat tedensko skupinsko potekajo dopoldanske vodene dejavnosti, kjer otroke razdelijo v 

manjše skupine, če jih je preveč. Skupaj izvajajo tudi različne dejavnosti za starše (novoletna 

delavnica, pomladna delavnica, nastop ob zaključku šolskega leta) in jih tudi skupaj načrtujejo 

(teden mobilnosti, teden otroka, kostanjčkov piknik in pustno rajanje). Lani so izvajali tudi 

skupne interesne dejavnosti, ki so potekale med počitkom (npr. skokci, angleške urice, mali 

umetnik, bralne urice ...), letos pa tega niso izvajali.  

Letos je zadnje leto, da vrtec Ciciban gostuje v Zavodu za gluhe in naglušne Ljubljana, saj se 

drugo leto seli v svoje prostore na drugi lokaciji. 

 

1.4 Stališča 

 

»Stališča so nagnjenja (dispozicije) posameznikov, da pozitivno ali negativno odgovarjajo na 

neko socialno dogajanje, ljudi in razmere. Zaradi stališč, ki jih imamo do oseb, dogodkov in 

pojavov, smo pripravljeni v odnosu do njih reagirati pozitivno ali negativno.« (Musek in Pečjak, 

2001, str. 256).  

»Stališče je pomemben psihološki pojem, ker zajema in prikazuje kompleksno soodvisnost 

človekove duševnosti in njegovega socialnega obnašanja. Nobena druga osebnostna lastnost ni 

toliko pod vplivom socialnih dejavnikov in nobena lastnost ne vpliva tako močno na dogajanja 

med ljudmi kot prav struktura stališč človeka.« (Musek, 1994, str.116). 

 

Stališča so trajna miselna, vrednostna, čustvena in akcijska naravnanja v odnosu do različnih 

objektov in vsebujejo tri komponente: spoznavno, čustveno in akcijsko. Stališča do istih 

objektov so pri ljudeh različna (Musek, 1994). 

 

Stališča oblikujemo predvsem v odnosu do ljudi, dogodkov in pojavov, ki se nam zdijo 

pomembni. Oblikovanje in spreminjanje stališč poteka pod vplivom različnih dejavnikov v 
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posameznikovem okolju. Eden pomembnejših dejavnikov so danes tudi množični mediji 

(Musek in Pečjak, 2001). Stališča pridobivamo tekom življenja v procesih socializacije (Musek, 

1994). Stališča oblikujemo in spreminjamo tudi na podlagi lastnih izkušenj in razmišljanj.  

Pogosto s spremembo stališč spremenimo tudi naše obnašanje. Tako lahko na podlagi izkušenj 

spremenimo odnos do pripadnikov neke verske, etične ali druge skupine (Musek in Pečjak, 

2001). 

Stališčem so podobna mnenja, prepričanja, verovanja in interesi. Od stališč se razlikujejo v 

različnih deležih posameznih komponent. Tako imajo prepričanja in mnenja močnejše 

kognitivne komponente, mnenja pa so tudi hitreje spremenljiva in ožja. Verovanja ne temeljijo 

na logičnih argumentih in izkušnjah, ampak na domnevah. Posebna vrsta stališ so tudi 

predsodki in stereotipi. Predsodki imajo vnaprejšnje sodbe brez primernih argumentov. 

Ponavadi govorimo o negativnih predsodkih (narodnost, spol, spolna usmerjenost ...). Stereotipi 

pa so vztrajna verovanja o duševnih značilnostih in vedenju posameznih skupin (etičnih, 

spolnih, rasnih, starostnih ...) (prav tam). 

Raziskave kažejo, da se bolj ekstremna stališča težje spreminjajo kot manj ekstremna. Bolj 

kompleksno stališče je pri človeku povezano z večjim številom drugih stališč, ki pa so med 

seboj usklajena ter bolj odporna na spremembe (Ule, 2004). 

 

1.4.1 Komponente stališč 
 

M. N. Ule (2004) pravi, da stališča vsebujejo tri komponente: kognitivno, čustveno in 

aktivnostno komponento. 

Kognitivna komponenta stališč vključuje vedenje, znanje, izkušnje, informacije, vrednostne 

sodbe in argumente v zvezi z objekti, dogodki, osebo ali situacijo, o kateri oblikujemo stališče. 

Stališče temelji na znanju in poznavanju stvari in situacij, do katerih oblikujemo stališča. 

Stališča, ki so osnovana na nepreverjenih dejstvih in govoricah, imenujemo predsodki (Ule, 

2004) 

Čustvena oz. ocenjevalna komponenta stališč so pozitivna ali negativna občutja in ocenjevanja 

objektov stališč. Vsebujejo čustva (simpatija, obžalovanje, sovraštvo, jezo, privlačnost, 

zaničevanje), ki jih lahko vzbujajo določene osebe in socialne interakcije. Kognitivna in 

emocionalna komponenta sta ponavadi usklajeni, če pa se pojavijo razlike, te skoraj nujno 
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vodijo do spremembe stališča (Ule, 2004). Večino čustev lahko razdelimo na pozitivna ali 

prijetna in negativna ali neprijetna. Ta potem določajo smer stališča (Musek in Pečjak, 2001). 

Aktivnostna (dinamična) komponenta je težnja človeka, da deluje na določen način glede na to, 

kakšno stališče ima do nečesa. Tako nekatere objekte ali situacije podpre, saj ima do njih 

pozitivna stališča, druge pojave in situacije pa prepreči, ker ima do njih negativna stališča. 

Poudarek je na pripravljenosti za delovanje in ne na delovanju samem. Pripravljenost za 

diskriminacijo nekaterih ljudi, za katere človek meni, da so manjvredni, še ne pomeni, da se bo 

ta težnja spremenila v diskriminacijsko ravnanje (Ule, 2004). 

 

1.4.2 Funkcije stališč 
 

»Kaj pomeni, da ljudje podlegajo kakšnemu stališču? To vprašanje so si zastavili mnogi socialni 

psihologi. Njihova osnovna teza je bila, da ljudje sprejemajo stališča zato, ker pomagajo 

zadovoljevati njihove osnovne potrebe.« (Ule, 2004, str. 120). 

Ule (2004) govori o štirih funkcijah stališč:  

 Obrambna funkcija stališč: Ljudje oblikujemo nekatera stališča, ko se počutimo 

ogrožene in se branimo pred negativnimi spoznanji ali realnostmi v življenju. Ta stališča 

služijo kot obrambni mehanizmi, ki nas varujejo pred notranjimi bolečinami. 

 

 Vrednostno-ekspresivna funkcija: Ljudje izražajo tista stališča, ki jim omogočajo 

posredovanje centralnih vrednostnih predstav ali pomembnih komponent njihovih 

predstav o sebi. Takšna stališča krepijo občutek samorealizacije in samoizražanja. 

 

 Instrumentalna ali prilagoditvena funkcija: Nekatera stališča pomagajo ljudem, da 

razvijajo in uveljavljajo svoj življenjski slog, da dosežejo želene cilje in nagrade in da 

se izognejo nezaželenim dogodkom in kaznim. 

 

 Kognitivna funkcija: Stališča nam poenostavijo kompleksni svet in nam ga pomagajo 

razumeti. Namen takšnih stališč je organizacija in struktura kaotičnega sveta, v katerem 

živimo. 
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1.4.3 Ugotavljanje in merjenje stališč 
 

Velikokrat je pomembno, da se seznanimo s stališči posameznih oseb ali skupin. Za merjenje 

stališč so v psihologiji razvili posebne metode ter jih poimenovali lestvice stališč. Te so razvili 

zato, da bi čimbolj zanesljivo in objektivno ugotavljali vsebino in stopnjo intenzivnosti oz. 

jakosti stališč. Z lestvicami stališč lahko primerjamo stališča posameznikov ali skupin glede 

najrazličnejših stvari, npr. stališča do vojne in miru, do političnih vprašanj, do narodnosti, do 

manjšin, do družine itd. Lestvice so sestavljene iz več posameznih ocenjevalnih lestvic, ki se 

nanašajo na določeno področje, do katerega zavzemamo stališče. Ponavadi lahko posameznik 

označi stopnjo strinjanja z izraženim stališčem – močno se strinjam, se strinjam, ne morem se 

odločiti, ne strinjam se in močno se ne strinjam (Musek, 1994). 

1.4.4 Pomen stališč v vzgojno-izobraževalnem procesu 
 

Na začetku oblikovanja stališč o neki stvari, ko še nimamo nobene informacije, sta vsaka nova 

informacija oz. argument pomembna za oblikovanje stališč (Ule, 2004). 

 

Oblikovanje in spreminjanje stališč potekata pod vplivom različnih dejavnikov, predvsem pod 

vplivom posameznikovega okolja, zlasti staršev in drugih družinskih članov, vzgojiteljev, 

učiteljev, vrstnikov in sodelavcev (Musek in Pečjak, 2001). 

 

V Kurikulumu za vrtce (1999) je zapisano, da je vedenje odraslih v vrtcu zgled otrokom, saj so 

vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev, ki sodelujejo pri vzgojnem procesu, ves čas z njimi, ne 

glede na to, ali so v večji skupini, v manjši skupini ali individualno. Kurikulum prav tako 

omenja številna načela, ki jih mora vzgojitelj upoštevati. Načelo enakih možnosti in 

upoštevanje različnosti ter načelo multikulturalizma govori o tem, da mora vzgojitelj omogočiti 

enakovredne pogoje za optimalni razvoj vsakega otroka, upoštevati individualne razlike v 

razvoju in učenju ter zagotavljati pogoje za vključevanje otrok s posebni potrebami v življenje 

in delo v vrtcih. Vzgojitelj mora biti pri svojem delu profesionalen in pripravljen sprejemati 

drugačnost. Enako pomembne, kot zapisani cilji in vsebine v kurikulu, so tudi vsakodnevne 

dejavnosti, komunikacija in interakcija z in med otroki, raba pohvale ali graje in pravila za 

nadziranje prostora in časa. Pri teh dejavnostih se lahko prikriti kurikulum močneje uveljavlja. 

Ta zajema mnoge elemente vplivanja na otroka, ki niso nikjer opredeljeni, a so mnogokrat 

učinkovitejši od neposrednih vzgojnih dejavnosti v kurikulu. 
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Termin prikriti kurikulum se nanaša na tiste vidike kurikula, iz katerih se otroci naučijo vedenj 

ter osvojijo stališča, vrednote in stereotipe, ki na splošno niso sprejeti kot želeni oziroma 

pozitivni. Prikriti kurikulum je povezan s posrednimi sporočili, ki jih otroci dobijo o sebi in 

drugih s tem, kako odrasli vidimo in sodimo otroke. Tako se stališča in predsodki pogosto 

nezavedno zrcalijo na otroke (O'Hagan in Smith, 1993 nav. po Batistič Zorec, 2003). 

Na uresničevanje načel in ciljev kurikula vpliva izobrazba vzgojiteljice in osebna pojmovanja 

o vzgoji ter učenju predšolskega otroka. Skupek teh pojmovanj tvorijo subjektivne teorije, ki 

so ideje, ki jih imamo o nekem pojavu in nam pomagajo razložiti svet (M. Požarnik, 2000). 

Subjektivne teorije učitelju služijo kot neko vodilo oz. niz strategij za pedagoško ravnanje v 

konkretnih situacijah. Predstavljajo celoto pogledov, stališč, vrednost in idealov o nekem 

pojavu. Pogosto so čustveno in vrednostno obarvane ter ne povsem zavestne in logične (Batistič 

Zorec, 2004). Stališča so sestavni del subjektivnih teorij, saj med teoretskima konceptoma 

subjektivnih teorij in stališč zasledimo številne stične točke. Teorije, ki razlagajo naravo stališč, 

njihovo oblikovanje, funkcije in razmerje do človekovega obnašanja, pojasnjujejo tudi ključne 

značilnosti subjektivnih teorij (Turenšek, 2008). 

Pri otrocih je pomembno, da uporabljamo pozitivne interakcijske strategije. Osredotočiti se 

moramo na otrokove sposobnosti in z njimi vzpostavljati pristne odnose. Vzgojitelj se mora 

zavedati pravice do izbire in izražanja drugačnosti. To načelo zahteva omogočanje 

enakovrednih pogojev za optimalen razvoj vsakega otroka. Upoštevati je potrebno individualne 

razlike v razvoju ter sposobnostmi. Vzgojitelj mora strokovno in fleksibilno zagotavljati pogoje 

za stalno ali občasno vključevanje predšolskih otrok s posebnimi potrebami v življenje in delo 

v vrtcu (Vrbovšek, 2006).  

 

Pomemben izvor stališč posameznika so seveda njegove neposredne izkušnje in znanja. 

Posameznik najlažje pridobiva in spreminja stališča z neposrednimi izkušnjami. Neposredne 

izkušnje z objekti stališč so praviloma povezane z množično interpretacij in pričakovanj, s 

katerimi tako posameznik kot socialno okolje opremljata vsako izkušnjo. Težko pa razmejimo 

vlogo med tako imenovanimi »čistimi izkušnjami« in »socialno posredovalnimi izkušnjami« 

(Ule, 2004). 

Informacije so pomembne pri oblikovanju stališč, ko ne moremo dobiti neposrednih izkušenj 

(časovna stiska, prostorska oddaljenost objekta). Tako imenovana stališča iz druge roke so 

rezultat informacij, ki jih dobimo iz nekega vira prek različnih komunikacijskih procesov in 

kanalov (prav tam). 
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Otroci v predšolskem obdobju večinoma niso obremenjeni s predsodki in lažje navežejo stik z 

drugačnostjo. Z normalizacijo življenja otrok s posebnimi potrebami je mogoče začeti že v 

predšolskem obdobju, ker lahko uporabimo otrokovo neobremenjenost s predsodki. Kasneje to 

z vključevanjem v širše okolje privzgojimo (Žnidaršič, 2002). 

Otroci, ki so žrtve negativnih stališč, se pogosto začnejo vesti v skladu z njimi. Otrok bo sam 

zaznal, da v očeh strokovne delavke ni zaželen. Pri aktivnostih ne bo sodeloval in posledično 

se ne bo osamosvojil in bo še naprej odvisen od odrasle osebe, negativna stališča strokovne 

delavke pa se bodo samo okrepila. Če se to ponavlja, lahko otrok s posebnimi potrebami razvije 

osebnostne težave. Otrok razvije občutek manjvrednosti, ima slabo motivacijo in nizko 

samozavest (Ule, 2004). 

Pomembno vlogo pri oblikovanju stališč imajo tudi primarne skupine, kot so družina in 

vrstniške skupine. V teh posameznik odrašča in pridobi izkušnje in znanja. Primarne skupine 

imajo na stališča močan vpliv, ker se med člani teh skupin oblikujejo čustvene vezi (Ule, 2004). 

Otroci v vrtcu tako lahko vplivajo na stališča drugega vrstnika, saj se v tem obdobju razvijejo 

prva prijateljstva. 

 

1.4.5 Obstoječe raziskave o stališčih do gluhih in naglušnih otrok 
 

Rezultati raziskave Charlesona in sodelavcev iz leta 1992 kažejo, da so bili integrirani gluhi 

učenci pogosteje socialno izolirani kot slišeči vrstniki, razlog pa je predvsem v komunikacijskih 

ovirah. V zgodnjem otroštvu lahko gluhi otroci vzpostavljajo prijateljske odnose z vrstniki prek 

igre, ki ne temelji na dialogu, z odraščanjem pa je vedno bolj pomembna komunikacija in tako 

se pojavlja izoliranost in zavračanje gluhih in naglušnih (Schmid in Čagran, 2006).   

Pri nas je Kuhar (1997) raziskoval socialni položaj integriranih otrok z motnjo sluha. S pomočjo 

sociometričnega preizkusa je želel ugotoviti, ali so gluhi/naglušni v razredu bolj osamljeni od 

slišečih učencev. Raziskava je pokazala, da so integrirani otroci v večinskih šolah bolj 

osamljeni in nepriljubljeni kot njihovi slišeči vrstniki. Manjši del gluhih in naglušnih otrok (17 

%) je bil v razredu zelo priljubljen, kar 43 % otrok pa je bilo v razredu osamljenih in 

nepriljubljenih. Kuhar omenja raziskavo Levčeve (1990, povz. po Kuhar, 2000), ki ni potrdila 

njegovih rezultatov. A. Levec je v raziskavo vključila gluhe/naglušne, slišeče in učitelje v 

večinskih osnovnih šolah. Rezultati so pokazali, da ni pomembnih razlik na področju socialne 

vključenosti med gluhimi in naglušnimi ter slišečimi vrstniki. V 73 % se otroci večinoma dobro 
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razumejo z gluhimi in naglušnimi, manjši del se razume le s posamezniki (17 %), medtem ko 

je takih, ki jih ne sprejemajo 5 % in takih, ki jih zavračajo prav tako 5 %. 

Kluwin, Stinson in Colarossi (2002, povz. po Schmid in Čagran, 2006) so v svoji raziskavi 

primerjali integrirane gluhe učence s slišečimi v rednih razredih. Raziskava je potrdila, da so 

slišeči učenci socialno bolj zreli od gluhih v javnih šolah, da gluhi vstopajo v pogostejše 

interakcije z gluhimi vrstniki v primerjavi s slišečimi in da so gluhi redkeje sprejeti s strani 

slišečih vrstnikov. 

Po raziskavi S. Frece (2010) so stališča učencev precej pozitivno usmerjena do gluhih 

vrstnikov, vendar so učenci prepričani, da gluhi težje najdejo prijatelje zaradi težav s 

komunikacijo. 

Pri integraciji imajo otroci več možnosti za navezovanje stikov z vrstniki in razvijanje 

prijateljstva. Pogosto imajo otroci s posebnimi potrebami težave tudi zaradi predsodkov in 

negativnih predstav o njih. S tem se srečajo otroci ob vstopu v šolo. Stališča ravnateljev, 

učiteljev in staršev se nehote odražajo v odnosih in komunikaciji vrstnikov do otrok s posebnimi 

potrebami. Po raziskavi Lynasa (1986, povz. po Frece, 2010) je imel razredni učitelj močan 

vpliv na stališče učencev. Ti so bili naklonjeni integraciji otrok z motnjo sluha, vendar je odnos 

učitelja vplival na njihova stališča do gluhih/naglušnih. Učitelj je otroke z motnjo sluha 

pozitivno diskriminiral (zavestno je spregledal, da učenec ni upošteval navodil, ker je 

domneval, da jih ni slišal). Gluhi in naglušni učenci so ugotovili, da jim učitelj ne daje toliko 

pozornosti in jim spregleda napake, zato so celo razvili dodatne strategije, kot so posnemanje 

sošolcev in pretvarjanje, da vse razumejo, in se tako še dodatno izognili pozornosti. 

Rezultati raziskave E. Debeljak (2015) so pokazali splošno naklonjenost vzgojiteljev in 

pomočnikov vzgojiteljev do vključevanja otrok s posebnimi potrebami v redne skupine vrtcev. 

Nekatere starejše raziskave kažejo, da učitelji nimajo pozitivnih stališč do integracije otrok s 

posebnimi potrebami. Pastor in Jimenez (1994, povz. po Schmidt, 2001) sta ugotovila, da mnogi 

učitelji v razredu ne želijo poučevati otrok s posebnimi potrebami.  
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2 CILJ RAZISKOVANJA 
 

Cilj raziskave je ugotoviti, kakšna so stališča predšolskih otrok do gluhih in naglušnih vrstnikov 

in kako na ta stališča vplivajo izkušnje. 

2.1 Raziskovalna vprašanja 

 

1. Ali se med otroki večinskih vrtcev, ki imajo izkušnjo z gluhimi in naglušnimi in otroki brez 

izkušenj pojavljajo razlike v stališčih do motoričnih sposobnosti gluhih in naglušnih vrstnikov? 

2. Ali se med otroki večinskih vrtcev, ki imajo izkušnjo z gluhimi in naglušnimi in otroki brez 

izkušenj pojavljajo razlike v stališčih do kognitivnih sposobnosti gluhih in naglušnih vrstnikov? 

3. Ali se med otroki večinskih vrtcev, ki imajo izkušnjo z gluhimi in naglušnimi in otroki brez 

izkušenj pojavljajo razlike v stališčih s socialnega vidika do gluhih in naglušnih vrstnikov? 

4. Ali se med otroki večinskih vrtcev, ki imajo izkušnjo z gluhimi in naglušnimi in otroki brez 

izkušenj pojavljajo razlike v stališčih do govorno-jezikovnih sposobnosti gluhih in naglušnih 

vrstnikov? 
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3 METODOLOGIJA 
 

3.1 Vzorec 

 

Raziskava temelji na neslučajnostnem namenskem vzorcu, v katerega je bilo vključenih 22 

predšolskih otrok, starih 4–6 let. Vzorec sestavlja 11 otrok iz vrtca Ciciban, enota De Lenka, ki 

imajo izkušnje z gluhimi in naglušnimi, saj se tedensko družijo z njimi in bivajo v istem vrtcu, 

ter 11 otrok iz vrtca Mladi Rod, enota Vetrnica, ki nimajo neposrednih izkušenj z gluhimi in 

naglušnimi ter nimajo gluhega v sorodstvu ali svojem bližnjem okolju. Oba vrtca se nahajata v 

Ljubljani, med njima pa je približno 1,4 km razdalje. Spolna sestava obeh skupin je bila enaka. 

V obeh skupinah je bilo 6 dečkov in 5 deklic. V skupini otrok z izkušnjami je bila naglušna 

deklica in gluh deček, ki pa sta imela slušne pripomočke in sta bila v skupni slišečih.  

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1: Sestava obeh skupin glede na izkušnje, število sodelujočih otrok, starost in spolno sestavo 

  Otroci z izkušnjami   Otroci brez izkušenj 

Število 
otrok 

Starost Spolna sestava Število 
otrok 

Starost Spolna sestava 

4 
leta 

5 
let 

6 
let 

Dečki Deklice 4 
leta 

5 
let 

6 
let 

Dečki Deklice 

11 7 3 1 6 5 11 7 3 1 6 5 

 

Podatki, navedeni zgoraj, nakazujejo, da sta skupini podobni po starosti, spolni strukturi in 

socialnem okolju, zato lahko predvidevamo, da morebitne razlike v stališčih izhajajo iz izkušenj 

otrok. 

  

12

10

Deklice Dečki

6

14

2

4 leta 5 let 6 let

Graf 2: Struktura vzorca glede na spol Graf 1: Struktura vzorca glede na starost 
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3.2 Spremenljivke 

 

Neodvisne spremenljivke:  

 predstavljajo dopolnjena leta starosti, 

 predstavlja naravni spol otroka, 

 predstavlja osebne izkušnje z gluhimi/naglušnimi. 

 

Odvisne spremenljivke 

1. Stališče do motoričnih sposobnosti predstavlja povprečje naslednjih spremenljivk: 

 Sposobnost gluhega in naglušnega trenirati šport – predstavlja odgovor na 1. trditev o 

motoričnih sposobnostih v anketnem vprašalniku. 

 Sposobnost vožnje s kolesom pri gluhih/naglušnih – predstavlja odgovor na 2. trditev o 

motoričnih sposobnostih v anketnem vprašalniku. 

 Ravnotežje gluhih/naglušnih – predstavlja odgovor na 3. trditev o motoričnih 

sposobnostih v anketnem vprašalniku. 

 Sposobnost natančnega striženja s škarjami – predstavlja odgovor na 4. trditev o 

motoričnih sposobnostih v anketnem vprašalniku. 

 Počasen tek gluhih/naglušnih – predstavlja odgovor na 5. trditev o motoričnih 

sposobnostih v anketnem vprašalniku. 

 Sposobnost samostojnega oblačenja – predstavlja odgovor na 6. trditev o motoričnih 

sposobnostih v anketnem vprašalniku. 

 

2. Stališče do kognitivnih sposobnosti predstavlja povprečje naslednjih spremenljivk:  

 Možnost šolanja gluhih/naglušnih v rednih OŠ – predstavlja odgovor na 1. trditev o 

kognitivnih sposobnostih v anketnem vprašalniku. 

 Sposobnost opravljanja poklica gluhih/naglušnih – predstavlja odgovor na 2. trditev o 

kognitivnih sposobnostih v anketnem vprašalniku. 

 Slabši spomin gluhih/naglušnih otrok – predstavlja odgovor na 3. trditev o kognitivnih 

sposobnostih v anketnem vprašalniku. 
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 Uspešnost gluhih in naglušnih na matematičnem področju – predstavlja odgovor na 4. 

trditev o kognitivnih sposobnostih v anketnem vprašalniku. 

 Dodatna pomoč gluhemu/naglušnemu otroku pri različnih dejavnosti – predstavlja 

odgovor na 5. trditev o kognitivnih sposobnostih v anketnem vprašalniku. 

 Inteligenca gluhih/naglušnih – predstavlja odgovor na 6. trditev o kognitivnih 

sposobnostih v anketnem vprašalniku. 

 

3. Stališče do socialnih odnosov predstavlja povprečje naslednjih spremenljivk: 

 Težje sklepanje prijateljstev – predstavlja odgovor na 1. trditev s socialnega vidika v 

anketnem vprašalniku. 

 Vedno samostojna igra gluhih/naglušnih– predstavlja odgovor na 2. trditev s socialnega 

vidika v anketnem vprašalniku. 

 Izbira slišečega prijatelja pred gluhim/naglušnim – predstavlja odgovor na 3. trditev s 

socialnega vidika v anketnem vprašalniku. 

 Posoja majice gluhemu/naglušnemu otroku – predstavlja odgovor na 4. trditev s 

socialnega vidika v anketnem vprašalniku. 

 Sposobnost igrati pomembno vlogo pri igri vlog – predstavlja odgovor na 5. trditev s 

socialnega vidika v anketnem vprašalniku. 

 Norčevanje iz gluhih/naglušnih – predstavlja odgovor na 6. trditev s socialnega vidika v 

anketnem vprašalniku. 

 

4. Stališče do govorno-jezikovnih sposobnosti predstavlja povprečje naslednjih 

spremenljivk: 

 Težave gluhih/naglušnih z govorom – predstavlja odgovor na 1. trditev o govorno-

jezikovnih sposobnostih v anketnem vprašalniku. 

 Sposobnost popolnoma gluhih se naučiti govora in pisanja – predstavlja odgovor na 2. 

trditev o govorno-jezikovnih sposobnostih v anketnem vprašalniku. 

 Uporaba drugih oblik komunikacije gluhih/naglušnih – predstavlja odgovor na 3. trditev 

o govorno-jezikovnih sposobnostih v anketnem vprašalniku. 
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 Izbira sogovorca glede na jasnost govora – predstavlja odgovor na 4. trditev o govorno-

jezikovnih sposobnostih v anketnem vprašalniku. 

 Sposobnost komunikacije gluhega/naglušnega s slišečimi na javnih mestih – predstavlja 

odgovor na 5. trditev o govorno-jezikovnih sposobnostih v anketnem vprašalniku. 

 Kasnejši razvoj govora – predstavlja odgovor na 6. trditev o govorno-jezikovnih 

sposobnostih v anketnem vprašalniku. 

3.3 Instrumentarij 
 

Za namen ugotavljanja stališč otrok večinskih vrtcev do gluhih/naglušnih vrstnikov je bil  

oblikovan anketni vprašalnik, ki je ugotavljal stališča predšolskih otrok do gluhih in naglušnih 

vrstnikov na naslednjih področjih: motorične sposobnosti, kognitivne sposobnosti, socialni 

vidik in govorno-jezikovne sposobnosti. Anketni vprašalnik je sestavljalo 24 trditev – 6 za 

vsako področje, kjer je bilo potrebno izbrati stopnjo strinjanja. Instrumentarij je bil oblikovan 

tako, da je na začetku izbral neodvisne spremenljivke: spol, starost in izkušnje. 

3.4 Način vrednotenja 
 

Trditve so se vrednotile na lestvici vrednotenja na 5-stopenjski skali: se popolnoma strinjam (5 

točk), se delno strinjam (4 točke), se niti strinjam, niti ne strinjam (3 točke), se ne strinjam (2 

točki), se sploh ne strinjam (1 točka). Otroci so odgovor nakazali s »smeškoti«, ki so kazali od 

velikega odobravanja do popolnega nestrinjanja. 

 

se popolnoma strinjam 

se delno strinjam 

se niti strinjam, niti ne strinjam 

se ne strinjam 

se sploh ne strinjam 
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3.5 Postopek zbiranja podatkov 
 

Vrtca, ki sodelujeta v raziskavi, sta privolila v sodelovanje, prav tako so starši sodelujočih otrok 

podpisali privoljenja za sodelovanje v raziskavi, ki sta mi jih vzgojiteljici izročili pred začetkom 

raziskovanja. Podatki so pridobljeni s pomočjo anketnega vprašalnika, ki sem najprej 

preizkusila –razumevanje trditev sem preverila na manjšem številu otrok. Nato sem izvedla 

anketiranje v vrtcu Mladi rod. Anketiranje je potekalo ustno, z enim otrokom naenkrat, in sicer  

dvanajst trditev na enkrat, ostalih dvanajst pa naslednji dan. Sledilo je anketiranje v vrtcu 

Ciciban, ki se nahaja v Zavodu za gluhe in naglušne Ljubljana. Anketiranje je potekalo štiri dni, 

zaradi odsotnosti otrok. Otroke sem na začetku vprašala, če vedo, kdo so gluhi in naglušni otroci 

in jim, če je bilo potrebno, pomagala odgovoriti. Otroci so odgovarjali tako, da so pokazali na 

predlogo s »smejčki« in tako pokazali svojo stopnjo strinjanja. Nekateri so raje odgovarjali 

ustno, brez predloge. 

 

3.6 Obdelava podatkov 
 

Pridobljeni podatki so obdelani v programu Microsoft Excel. Vsi možni odgovori so pretvorjeni 

v številke ter vneseni v program. Rezultati so predstavljeni tabelarno z izračunom aritmetične 

sredine in standardnega odklona. Razlike med posameznimi področji stališč so prikazane tudi 

z grafom. Nekatere spremenljivke so obrnjene iz negativne v pozitivno smer, da je bilo lahko 

izračunano povprečje med pozitivnimi in negativnimi stališči.  
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4. REZULTATI Z INTERPRETACIJO 
 

4.1 Globalni pregled rezultatov 
 

Tabela 2: Globalni rezultati stališč otrok z izkušnjami in brez izkušenj do gluhih in naglušnih 

vrstnikov 

 

 

Področje stališč 

 

Otroci z 

izkušnjami 

 

Otroci brez 

izkušenj 

Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

1 Motorične sposobnosti 3,96 0,78 2,86 1,10 

2 Kognitivne sposobnosti 3,53 0,94 2,27 1,14 

3 Socialni vidik 3,82 1,02 2,83 1,32 

4 Govorno-jezikovne sposobnosti 3,09 1,04 2,53 1,18 

Skupaj 3,6 0,94 2,62 1,19 

 

Iz tabele je razvidno, da so stališča razdeljena na štiri področja, po katerih sem z anketnim 

vprašalnikom spraševala otroke. Na vsa vprašanja je odgovarjalo 22 otrok; polovica jih ima 

izkušnje z gluhimi in naglušnimi, druga polovica pa ne. Rezultati obeh skupin se glede na 

izračun aritmetičnih sredin med seboj razlikujejo na vseh področjih. Aritmetična sredina vseh 

odgovorov otrok z izkušnjami je 3,6, medtem ko je pri otrocih brez izkušenj aritmetična sredina 

2,62. To nam pove, da so otroci prve skupine odgovarjali na vprašanja bolj pozitivno, z večjo 

stopnjo strinjanja. Najbolj opazne razlike se kažejo pri stališčih do kognitivnih sposobnosti 

gluhih in naglušnih, najbolj enotni pa so pri stališčih do govorno-jezikovnih sposobnosti. 

Stališča otrok z izkušnjami so bolj pozitivno usmerjena, rezultati pa kažejo, da imajo ti otroci 

tudi več znanja o gluhih in naglušnih vrstnikih. Odgovori otrok z izkušnjami so bili v povprečju 

manj razpršeni v primerjavi z odgovori otrok brez izkušenj, vendar so tudi odgovori otrok z 

izkušnjami razpršeni s povprečno 0,94 odklona, otroci brez izkušenj pa s povprečno 1,19 

odklona. Glede na rezultate lahko na raziskovalna vprašanja odgovorimo, da se pojavljajo 

razlike na motoričnem, kognitivnem, socialnem in govorno-jezikovnem področju stališč.  
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4.2 Rezultati in interpretacija po posameznih področjih 

 

4.2.1 Motorične sposobnosti 
 

Tabela 3: Povprečna vrednost in standardni odklon odgovorov otrok z izkušnjami in otrok brez 

izkušenj o stališčih do motoričnih sposobnosti  

 

 

Stališča 

Motorične sposobnosti 

 

Otroci z 

izkušnjami 

 

Otroci brez 

izkušenj 

Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

Aritmetičn

a sredina 

Standardni 

odklon 

1. Gluhi ali naglušni otroci so sposobni trenirati 

različne športe, npr. nogomet, karate, gimnastiko, 

smučanje ... 

3,18 1,11 2,45 1,16 

2. Gluhi/naglušni se naučijo voziti kolo enako 

kot slišeči otroci. 

4,64 0,64 3,45 1,16 

3. Gluhi/naglušni otroci dlje časa stojijo na eni 

nogi kot slišeči. 

2,82 0,57 2,09 0,79 

4. Gluhi/naglušni otroci znajo rezati s škarjami 

enako dobro kot slišeči. 

4,27 0,96 3,55 1,30 

5. Gluhi in naglušni otroci ne tečejo zelo počasi. 4,27 0,75 2,27 0,75 

6. Gluhi/naglušni otroci se že znajo obleči 

samo, ko so stari toliko kot ti. 

4,55 0,66 3,36 1,43 

Skupaj 3,96 0,78 2,86 1,10 

 

 

Graf 1: Grafični prikaz razlik med stališči otrok z izkušnjami in otrok brez izkušenj, ki se nanašajo na stališča o motoričnih 

sposobnostih 
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Med otroki z izkušnjami in otroki brez izkušenj se pojavljajo razlike v stališčih do motoričnih 

sposobnosti gluhih in naglušnih vrstnikov. Vrednosti se nikjer ne prekrivajo, kar kaže, da imajo 

različna stališča. Na grafu vidimo, da so razlike najbolj opazne pri petem stališču, saj so otroci 

z izkušnjami v povprečju odgovorili, da gluhi/naglušni vrstniki ne tečejo počasi, in sicer z 0,75 

razpršenostjo odgovorov, otroci brez izkušenj pa so v povprečju odgovarjali, da so gluhi in 

naglušni počasnejši od slišečih. Otroci obeh skupin so v povprečju odgovorili, da gluhi in 

naglušni ne morejo dlje časa stati na eni nogi kot slišeči, vendar pa je povprečna vrednost 

skupine brez izkušenj nižja, kar pomeni, da se manj strinjajo s trditvijo kot skupina z 

izkušnjami. Po literaturi imajo gluhi in naglušni več težav na področju gibanja, predvsem imajo 

pogostejše težave pri ravnotežju. Otroci so odgovorili na trditev, ali lahko gluhi/naglušni dlje 

časa stojijo na eni nogi, kot slišeči s povprečno vrednostjo 2,82 in 2,09.  

Presenetili so me odgovori na prvo trditev, sposobnost gluhih/naglušnih trenirati različne 

športe, saj je povprečna vrednost odgovorov le 3,18; pri otrocih brez izkušenj pa 2,45. Glede 

na povprečno vrednost se otroci niso mogli zelo opredeliti, če se strinjajo ali ne. Standardni 

odklon obeh skupin otrok je bil podoben. Otroci z izkušnjami so v povprečju na vse trditve 

odgovorili z večjo stopnjo strinjanja. Trditve 2, 4, 5 in 6 imajo zelo visoko povprečno vrednost 

strinjanja in zato je tukaj povprečje aritmetične sredine otrok z izkušnjami najvišje v primerjavi 

z drugimi tremi področji. Razpršenost rezultatov je v povprečju 0,78, kar je najmanjša 

razpršenost odgovorov v primerjavi z drugimi področji. 

 

Na raziskovalno vprašanje, ali se med otroki večinskih vrtcev, ki imajo izkušnjo z gluhimi in 

naglušnimi in otroki brez izkušenj pojavljajo razlike v stališčih do motoričnih sposobnosti 

gluhih in naglušnih vrstnikov, lahko odgovorimo, da se razlike pojavljajo. To je razvidno iz 

srednjih vrednosti, vendar nekateri odgovori nakazujejo več razlik kot drugi. Otroci z 

izkušnjami menijo, da so se gluhi in naglušni otroci sposobni naučiti voziti kolo, se sami obleči, 

znajo dobro rezati s škarjami ter niso počasni pri teku. Menim, da otroci te stvari vidijo pri 

vsakodnevnem druženju, tekanju po hodniku, rezanju s škarjami pri različnih dejavnostih ter 

preoblačenju v vrtcu in so zato toliko bolj pozitivni v primerjavi z otroki brez izkušenj. Otroci 

brez izkušenj si te stvari lahko le predstavljajo, za njih so vprašanja bolj na abstraktnem nivoju. 

Otroci z in brez izkušenj si npr. težje predstavljajo, kako gluhi/naglušni trenirajo kakšen šport, 

ker se to dogaja po vrtčevskem druženju. Otroci redko skupaj trenirajo kakšen šport, torej je teh 

izkušenj manj in so zato oboji bolj neodločeni, razlike pa so manjše. 

  



 

36 
 

4.2.2 Kognitivne sposobnosti 
 

Tabela 4: Povprečna vrednost in standardni odklon odgovorov otrok z izkušnjami in otrok brez 

izkušenj o stališčih do kognitivnih sposobnosti 

 

 

Stališča 

Kognitivne sposobnosti 

 

Otroci z 

izkušnjami 

 

Otroci brez 

izkušenj 

Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

Aritmetičn

a sredina 

Standardni 

odklon 

1. Gluhi oz. naglušni otroci bodo hodili v isti 

razred osnovne šole kot ti in drugi slišeči 

otroci. 

3,64 0,98 2,45 0,99 

2. Gluhi oz. naglušni otroci lahko potem, ko 

odrastejo, hodijo v službo tako kot tvoja 

mami in oči. 

4 0,58 2,73 1,29 

3. Gluhi in naglušni otroci si ne zapomnijo 

slabše kakšnih stvari, npr. pri igri spomin. 

3,73 0,86 2.91 1,16 

4. Gluhi/naglušni otroci so tako dobri v štetju in 

računanju kot slišeči otroci. 

3,82 0,94 3,09 1,31 

5. Gluhi oz. naglušni otroci ne potrebujejo več 

pomoči vzgojiteljice, ko se učite nekaj 

novega. 

2,64 1,15 1,73 0,96 

6. Gluhi in naglušni otroci so tako pametni kot 

slišeči. 

3,36 1,14 2,27 1,14 

Skupaj 3,53 0,94 2,27 1,14 

 

 

 

Graf 2: Grafični prikaz razlik med stališči otrok z izkušnjami in otrok brez izkušenj, ki se nanašajo na stališča o kognitivnih 

sposobnostih 
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Glede na povprečje aritmetičnih sredin vseh odgovorov lahko trdimo, da se pojavljajo razlike 

med stališči otrok z izkušnjami in tistimi brez izkušenj. Vrednosti se na grafu nikjer ne 

prekrivajo, najmanjše razlike pa se povprečno kažejo pri trditvi, da lahko gluhi in naglušni 

štejejo in računajo enako kot slišeči. Pri tej trditvi imajo otroci z izkušnjami za 0,73 povprečne 

vrednosti bolj pozitivna stališča. Razpršenost rezultatov je pri tej trditvi največja, in sicer pri 

otrocih brez izkušenj. Največje razlike v srednjih vrednostih se kažejo pri drugi trditvi, kjer je 

aritmetična sredina otrok z izkušnjami 4, pri skupini brez izkušenj pa 2,73. Pri stališčih do 

kognitivnih sposobnosti se kaže največ razlik v primerjavi z ostalimi področji. 

 

Na raziskovalno vprašanje, ali se med otroki večinskih vrtcev, ki imajo izkušnje z gluhimi in 

naglušnimi in otroki brez izkušenj pojavljajo razlike v stališčih do kognitivnih sposobnosti 

gluhih in naglušnih vrstnikov, lahko odgovorimo, da se razlike pojavljajo. Otroci brez izkušenj 

si težje predstavljajo, da bi gluhi/naglušni hodili v isti razred osnovne šole kot oni ali da bi 

potem hodili v službo; medtem ko otroci z izkušnjami več časa preživijo z gluhimi in 

naglušnimi vrstniki. Tako si ti otroci lažje predstavljajo, da bodo gluhi/naglušni vrstniki z njimi 

nadaljevali šolanje in se nato zaposlili. V vrtcu Ciciban, v zavodu, sta bila vključena dva 

gluha/naglušna otroka, ki sta imela slušne pripomočke, kar bi lahko dodatno vplivalo na 

odgovore otrok do šolanja in zaposlovanja. Čeprav sta vrtca v zavodu ločena (zavodski vrtec in 

vrtec Ciciban), vse skupaj deluje kot en velik vrtec, kjer se vsi skupaj družijo. Tako so otroci z 

izkušnjami mnenja, da gluhi in naglušni potrebujejo malo več pomoči vzgojiteljice pri učenju 

nečesa novega, medtem ko so otroci brez izkušenj v to bolj prepričani. Menim, da so otroci brez 

izkušenj na tem področju odgovarjali bolj negativno predvsem zaradi nevednosti in mišljenja, 

da če ne slišiš, rabiš več pomoči. Skupina brez izkušenj si lahko le predstavlja, če so 

gluhi/naglušni pametni in če imajo dober spomin. Menim, da jih malo podcenjujejo, ker so 

otroci včasih egocentrični in sebe postavljajo pred ostale, medtem ko se otroci z izkušnjami 

lahko opirajo na konkretne primere, npr. igranje spomina z gluhim prijateljem in sklepanje 

prijateljstev z gluhimi/naglušnimi ter posledično mišljenjem: »jaz sem pameten in moj gluhi 

prijatelj je tudi pameten«. 
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4.2.3 Socialni vidik 
 

Tabela 5: Povprečna vrednost in standardni odklon odgovorov otrok z izkušnjami in otrok brez izkušenj 

o stališčih s socialnega vidika 

 

 

Stališča 

Socialni vidik 

 

Otroci z 

izkušnjami 

 

Otroci brez 

izkušenj 

Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

Aritmetičn

a sredina 

Standardni 

odklon 

1. Otroci, ki imajo težave s sluhom, nimajo več 

težav pri iskanju prijateljev kot slišeči. 

3,45 1,23 2,27 1,21 

2. Gluhi/naglušni otroci se ne igrajo vedno sami 

ampak tudi z otroki, ki slišijo. 

4,55 0,89 3,17 1,53 

3. Za prijatelja si ne bi raje izbral/a slišečega 

otroka kot gluhega/naglušnega. 

3 1,29 2,09 1,31 

4. Gluh/naglušen in slišeč otrok sta se polila z 

vodo. Svojo majico bi raje posodil 

gluhemu/naglušnemu prijatelju kot 

slišečemu. 

3,18 0,72 2,64 1,07 

5. V kotičku se igrate zdravnike. Tudi 

gluhi/naglušni je lahko zdravnik, ko pride na 

vrsto. 

4 1,15 2,64 1,37 

6. Če bi videl, da si pri teku v telovadnici že za 

dva kroga prehitel gluhega/naglušnega 

otroka, se iz njega ne bi norčeval, ker je tako 

počasen. 

4,73 0,86 4,18 1,40 

Skupaj 3,82 1,02 2,83 1,32 

 

 

Graf 3: Grafični prikaz razlik med stališči otrok z izkušnjami in otrok brez izkušenj, ki se nanašajo na stališča s socialnega 

vidika 
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Med otroki z izkušnjami in otroki brez izkušenj se pojavljajo razlike v stališčih s socialnega 

vidika. Vrednosti se na grafu nikjer ne prekrivajo, kar kaže, da imajo različna stališča. Na grafu 

so razlike aritmetičnih sredin najbolj opazne pri 1., 2. in 5. stališču. Pri vseh so povprečne 

vrednosti otrok z izkušnjami višje kot tiste od otrok brez izkušenj. V primerjavi z otroki z 

izkušnjami skupina brez izkušenj meni, da gluhi/naglušni otroci težje najdejo prijatelje kot 

slišeči, da se gluhi/naglušni igrajo bolj sami in da se gluh/naglušen otrok pri igri ne more igrati 

vloge zdravnika. Največja razlika je pri drugi trditvi, kjer sta aritmetični sredini 4 in 3,17. 

Najmanjše razlike se kažejo pri 4. trditvi, kjer so otroci bolj neopredeljeni, ali bi raje posodili 

majico gluhemu/naglušnemu ali slišečemu. Pri zadnji trditvi sta obe aritmetični sredini čez 

vrednost štiri, kar pomeni, da se otroci ne bi norčevali iz gluhih/naglušnih, vendar je standardni 

odklon pri otrocih brez izkušenj večji. 

Na raziskovalno vprašanje, ali se med otroki večinskih vrtcev, ki imajo izkušnje z gluhimi in 

naglušnimi in otroki brez izkušenj pojavljajo razlike v stališčih s socialnega vidika do gluhih in 

naglušnih vrstnikov, lahko odgovorimo, da se razlike pojavljajo. Otroci z izkušnjami vedo, da 

se gluhi in naglušni ne igrajo samo sami, ampak tudi z drugimi slišečimi otroki, prav zaradi 

izkušenj, ker se lahko dnevno družijo z njimi in jih opazujejo pri igri ter se z njimi neposredno 

igrajo. Menim, da so razlike pri peti trditvi posledica tega, da si otroci brez izkušenj ne morejo 

predstavljati, da bi se gluhi/naglušni igrali zdravnike, kjer je potrebno govoriti in poslušati, 

medtem ko se otroci z izkušnjami igrajo tudi igre vlog skupaj z gluhimi in naglušnimi vrstniki 

z nekaterimi prilagoditvami. Razlike pri posojanju majice se po mojem mnenju pojavljajo, ker 

bi otroci ponavadi posodili majico svojim prijateljem, ki so se polili, in nekateri otroci z 

izkušnjami so spletli prijateljstva z gluhimi/naglušnimi, kar bi se lahko odražalo pri odgovorih. 

Prav tako menim, da otroci brez izkušenj mislijo, da gluhi/naglušni težje najdejo prijatelje, ker 

niso prepričani, ali bi bili oni z njimi prijatelji, kar nakazuje tudi odgovor na tretjo trditev, da bi 

bili raje prijatelji s slišečimi otroci, skupina z izkušnjami pa se druži z gluhimi in z njimi tudi 

sklepa prijateljstva. Pri zadnji trditvi se pojavljajo manjše razlike, vendar pa težko sklepam, da 

bi se nekateri norčevali iz gluhih/naglušnih prav zaradi gluhote. Menim, da se večina otrok v 

predšolskem obdobju bolj redko norčuje iz svojih vrstnikov zaradi posebnih potreb in se to 

pojavlja v kasnejših letih šolanja. 
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4.2.4 Govorno-jezikovne sposobnosti 
 

Tabela 6: Povprečna vrednost in standardni odklon odgovorov otrok z izkušnjami in otrok brez izkušenj 

o stališčih do govorno-jezikovnih sposobnosti 

 

 

Stališča 

Govorno-jezikovne sposobnosti 

 

Otroci z 

izkušnjami 

 

Otroci brez 

izkušenj 

Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

Aritmetičn

a sredina 

Standardni 

odklon 

1. Gluhi in naglušni otroci imajo težave z 

govorom in jih včasih težko razumemo. 

2,82 1,11 2,36 0,88 

2. Popolnoma gluhi otroci se naučijo govoriti in 

pisati enako kot slišeči. 

2,64 1,15 2,64 1,07 

3. Gluhi in naglušni otroci se morajo naučiti 

sporazumevati še kako drugače kot z 

besedami. 

4 0,95 3,45 1,08 

4. Ne bi se raje pogovarjal s slišečim otrokom, 

ker ta govori jasno in se mu ne zatika, kot z 

gluhim/naglušnim, kateremu se zatika in ne 

govori jasno. 

2,45 1,23 1,18 1,34 

5. Gluhi/naglušni otroci so potem, ko odrastejo, 

sposobni iti sami na Pošto ali banko tako kot 

tvoja mami in oči. 

 

2,55 0,99 1,64 0,88 

6. Gluhi/naglušni otroci se kasneje naučijo 

govoriti kot slišeči otroci. 

4,09 0,79 3,91 1,83 

Skupaj 3,09 1,04 2,53 1,18 

 

 

Graf 4: Grafični prikaz razlik med stališči otrok z izkušnjami in otrok brez izkušenj, ki se nanašajo na stališča o govorno-

jezikovnih sposobnostih 
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Glede na povprečje aritmetičnih sredin vseh odgovorov lahko trdimo, da se na področju 

govorno-jezikovnih sposobnosti pojavljajo razlike med stališči otrok z izkušnjami in otrok brez 

teh izkušenj. Razlike med skupinama otrok so tukaj najmanjše, kar vpliva tudi na globalne 

rezultate. Vrednosti na grafu se prekrivajo pri drugem stališču in skoraj prekrivajo pri šestem. 

Otroci imajo enako stališče do tega, da so se popolnoma gluhi otroci sposobni naučiti pisati in 

govoriti tako kot slišeči. Razpršenost rezultatov je malo večja pri skupini otrok z izkušnjami. 

Predvidevam da zato, ker so nekateri otroci menili, da se tudi popolnoma gluhi otroci s pomočjo 

pripomočkov lahko naučijo govoriti in pisati enako kot slišeči. Pri šestem stališču so oboji 

menja, da se gluhi/naglušni kasneje naučijo govoriti kot slišeči otroci. Zelo majhne razlike se 

kažejo tudi pri prvem in tretjem stališču. Največje razlike se kažejo pri četrtem stališču. 

 

Na vprašanje, ali se med otroki večinskih vrtcev, ki imajo izkušnjo z gluhimi in naglušnimi in 

otroki brez izkušenj pojavljajo razlike v stališčih do govorno-jezikovnih sposobnosti gluhih in 

naglušnih vrstnikov, lahko odgovorimo, da se razlike pojavljajo, čeprav so na tem področju 

najmanj izrazite. Menim, da se razlike pojavljajo, ker so otroci z izkušnjami bolj tolerantni do 

gluhih/naglušnih, ki imajo težave pri govoru. Predvidevam da zato, ker imajo z njimi 

vsakodnevne izkušnje in morda tudi prijatelje z govorno-jezikovnimi motnjami. Otroci v 

Zavodu za gluhe in naglušne večkrat srečujejo otroke in mladostnike, ki se sporazumevajo z 

znakovnim jezikom, kar lahko vpliva tudi na višjo povprečno vrednost rezultatov. Razlike v 

tem, ali gluhi/naglušni lahko sami obiščejo banko oz. Pošto, se po mojem mnenju kažejo zaradi 

tega, ker si otroci z izkušnjami lahko predstavljajo, da bosta šla gluha in naglušna vrstnika, ki 

sta v skupini, ko odrasteta, sama na banko, saj imata slušne pripomočke. 

 

 

. 

 

 

  



 

42 
 

5 ZAKLJUČEK 

 

Raziskava ugotavlja, da se stališča do gluhih in naglušnih vrstnikov med otroki z izkušnjami z 

gluhimi/naglušnimi otroki in otroki brez teh izkušenj razlikujejo. Največje razlike med 

aritmetičnimi sredinami stališč se pojavljajo pri stališčih do kognitivnih sposobnosti, najmanjše 

razlike pa se kažejo pri stališčih do govorno-jezikovnih sposobnosti. Globalni rezultati kažejo, 

da so povprečne vrednosti stališč otrok z izkušnjami višje na vseh področjih. 

Otroci z izkušnjami se vsakodnevno srečujejo in družijo z gluhimi in naglušnimi vrstniki. Tukaj 

vidimo, da so izkušnje pomembne, saj imajo otroci več znanja in bolj pozitivna stališča do 

svojih gluhih/naglušnih vrstnikov. Otroci z izkušnjam so izrazili bolj pozitivna stališča do 

motoričnih sposobnosti gluhih/naglušnih, saj iz izkušenj vedo, da se gluhi in naglušni otroci 

lahko naučijo voziti s kolesom, se znajo sami obleči in rezati s škarjami enako kot slišeči ter da 

ne tečejo počasi. Otroci brez izkušenj so bili bolj neopredeljeni ali pa so izražali manj pozitivna 

stališča. 

Podobni rezultati so bili na področju stališč do kognitivnih sposobnosti, kjer so otroci z 

izkušnjami v primerjavi s tistimi brez izkušenj bolj pozitivnega mnenja, da imajo gluhi in 

naglušni enake spominske zmožnosti kot slišeči otroci, da so prav tako pametni, se lahko šolajo 

v istih osnovnih šolah kot slišeči ter se po končanem šolanju tudi zaposlijo. Glede na rezultate 

lahko sklepamo, da so otroci brez izkušenj sposobnosti gluhih in naglušnih malo podcenili 

zaradi nevednosti. 

Pri stališčih s socialnega vidika so se pojavili podobni rezultati, ki kažejo, da imajo otroci z 

izkušnjami precej boljša stališča do tega, da se gluhi/naglušni lahko igrajo z drugimi, 

prevzamejo vlogo zdravnika in da si tudi oni lahko najdejo prijatelje brez večjih težav oz. tako 

kot slišeči otroci. Skupina otrok brez izkušenj ima do teh trditev bolj neopredeljena stališča oz. 

se ne strinjajo.  

Najmanj razlik se je pojavilo pri stališčih do govorno-jezikovnih sposobnosti. Otroci obeh 

vrtcev so mnenja, da se gluhi in naglušni kasneje naučijo govoriti v primerjavi s slišečimi in da 

se morajo gluhi otroci naučiti sporazumevati še kako drugače. Prav tako se v povprečju otroci 

brez izkušenj strinjajo, da bi bili veliko raje prijatelji s slišečimi otroki kot z gluhimi. Otroci z 

izkušnjami so bolj neopredeljivi in se le delno strinjajo s to trditvijo.  

Lahko trdimo, da imajo otroci z izkušnjami občutno bolj pozitivna stališča do gluhih in 

naglušnih vrstnikov. Menim, da bi bili rezultati razlik med stališči glede na izkušnje veliko bolj 
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natančni, če bi v raziskavo vključila širšo populacijo otrok večinskih vrtcev. Zdi se, da imajo 

izkušnje velik vpliv, vendar pa se stališča v predšolskem obdobju zelo hitro spreminjajo in niso 

tako zakoreninjena. V prihodnje bi želela raziskavo razširiti na večji vzorec ter preveriti razlike 

glede na spol. Prav tako bi v vrtcu pri skupini brez izkušenj po anketiranju izvedla dejavnosti 

na temo gluhih in naglušnih ter še enkrat preverila trditve in stopnjo strinjanja. 
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 Anketni vprašalnik
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Anketni vprašalnik   

Poglej, zate imam nekaj vprašanj o gluhih in naglušnih otrocih. Nanje boš odgovarjal tako, da 

pokažeš na enega od smejkotov, ki so narisani na papirju, jaz pa si bom označila tvoj odgovor. 

Izbiraš lahko med petimi smejki: 

 

- zelo vesel smejko pomeni, da se popolnoma strinjaš; 

 

- malo manj vesel smejko pomeni, da se delno strinjaš; 

 

 - resen smejko pomeni, da ne veš - se niti ne strnjaš, niti strinjaš;  

 

- rahlo žalosten smejko pomeni, da se ne strinjaš; 

 

- zelo žalosten smejko pomeni, da se sploh ne strinjaš.   

 

 

 

Izkušnje:     da   ne 

Spol:     m      ž   

Starost:   4 leta    5 let     6 let



 

 
 

Motorične sposobnosti 

1. Gluhi ali naglušni otroci ne morejo trenirati različnih športov, npr. nogomet, karate, smučanje ... 
a) se popolnoma strinjam 
b) se delno strinjam 
c) se niti strinjam, niti ne strinjam 
d) se ne strinjam 
e) se sploh ne strinjam 

2. Gluhi oz. naglušni otroci se naučijo voziti kolo enako kot slišeči otroci. 
a) se popolnoma strinjam 
b) se delno strinjam 
c) se niti strinjam, niti ne strinjam 
d) se ne strinjam 
e) se sploh ne strinjam 
 
3. Gluhi oz. naglušni otroci dlje časa stojijo na eni nogi kot drugi slišeči otroci. 
a) se popolnoma strinjam 
b) se delno strinjam 
c) se niti strinjam, niti ne strinjam 
d) se ne strinjam 
e) se sploh ne strinjam 
 
 
4. Gluhi in naglušni otroci znajo rezati s škarjami enako dobro kot slišeči. 
a) se popolnoma strinjam 
b) se delno strinjam 
c) se niti strinjam, niti ne strinjam 
d) se ne strinjam 
e) se sploh ne strinjam 
 
5. Gluhi in naglušni otroci tečejo zelo počasi. 
a) se popolnoma strinjam 
b) se delno strinjam 
c) se niti strinjam, niti ne strinjam 
d) se ne strinjam 
e) se sploh ne strinjam 
 
 
6. Gluhi in naglušni otroci se že znajo obleči sami, ko so stari toliko kot ti. 
a) se popolnoma strinjam 
b) se delno strinjam 
c) se niti strinjam, niti ne strinjam 
d) se ne strinjam 
e) se sploh ne strinjam 



 

 
 

Kognitivne sposobnosti 

1. Gluhi oz. naglušni otroci bodo lahko hodili v isti razred osnovne šole kot ti. 
a) se popolnoma strinjam 
b) se delno strinjam 
c) se niti strinjam, niti ne strinjam 
d) se ne strinjam 
e) se sploh ne strinjam 
 

2. Gluha oz. naglušna oseba lahko, potem ko odraste, hodi v službo tako kot tvoja mama in oče. 
a) se popolnoma strinjam 
b) se delno strinjam 
c) se niti strinjam, niti ne strinjam 
d) se ne strinjam 
e) se sploh ne strinjam 
 
3. Gluhi oz. naglušni otroci si slabše zapomnijo stvari, npr. pri igri spomin. 
a) se popolnoma strinjam 
b) se delno strinjam 
c) se niti strinjam, niti ne strinjam 
d) se ne strinjam 
e) se sploh ne strinjam 
 
4. Gluhi oz. naglušni otroci so tako dobri v štetju in računanju kot otroci, ki slišijo. 
a) se popolnoma strinjam 
b) se delno strinjam 
c) se niti strinjam, niti ne strinjam 
d) se ne strinjam 
e) se sploh ne strinjam 
 
 
5. Gluhi oz. naglušni otroci potrebujejo več pomoči vzgojiteljice, ko se učite nekaj novega. 
a) se popolnoma strinjam 
b) se delno strinjam 
c) se niti strinjam, niti ne strinjam 
d) se ne strinjam 
e) se sploh ne strinjam 
 
6. Gluhi in naglušni otroci niso tako pametni kot slišeči otroci.   
a) se popolnoma strinjam 
b) se delno strinjam 
c) se niti strinjam, niti ne strinjam 
d) se ne strinjam 
e) se sploh ne strinjam 
 

 

 

 



 

 
 

Socialni vidik 

1. Otroci, ki imajo težave s sluhom, težje najdejo prijatelje kot slišeči otroci.  

a) se popolnoma strinjam 

b) se delno strinjam 
c) se niti strinjam, niti ne strinjam 
d) se ne strinjam 
e) se sploh ne strinjam 
 

2. Gluhi oz. naglušni otroci se vedno igrajo sami in ne z otroki, ki slišijo.  

a) se popolnoma strinjam 

b) se delno strinjam 
c) se niti strinjam, niti ne strinjam 
d) se ne strinjam 
e) se sploh ne strinjam 
 

3. Raje bi bil prijatelj s slišečim otrokom kot z gluhim/naglušnim. 
a) se popolnoma strinjam 
b) se delno strinjam 
c) se niti strinjam, niti ne strinjam 
d) se ne strinjam 
e) se sploh ne strinjam 
 

4. Gluh/naglušen otrok in njegov slišeč prijatelj sta se polila z vodo. Svojo majico bi raje posodil/a 
gluhemu/naglušnemu prijatelju.  
a) se popolnoma strinjam 
b) se delno strinjam 
c) se niti strinjam, niti ne strinjam 
d) se ne strinjam 
e) se sploh ne strinjam 
 

5. V kotičku se igramo zdravnike. Tudi gluhi/naglušni je lahko zdravnik, ko pride na vrsto.  
a) se popolnoma strinjam 
b) se delno strinjam 
c) se niti strinjam, niti ne strinjam 
d) se ne strinjam 
e) se sploh ne strinjam 
 
6. Če bi videl, da si pri teku v telovadnici že za 2 kroga prehitel gluhega oz. naglušnega otroka, bi se iz 
njega norčeval, ker teče tako počasi. 
a) se popolnoma strinjam 
b) se delno strinjam 
c) se niti strinjam, niti ne strinjam 
d) se ne strinjam 
e) se sploh ne strinjam 
 
 

 



 

 
 

Govorno-jezikovne sposobnosti 

1. Gluhi in naglušni otroci imajo težave z govorom in jih včasih težko razumemo. 
a) se popolnoma strinjam 
b) se delno strinjam 
c) se niti strinjam, niti ne strinjam 
d) se ne strinjam 
e) se sploh ne strinjam 
 

2. Popolnoma gluhi otroci se nikoli ne naučijo govoriti in pisati. 
a) se popolnoma strinjam 
b) se delno strinjam 
c) se niti strinjam, niti ne strinjam 
d) se ne strinjam 
e) se sploh ne strinjam 
 

3. Gluhi in naglušni otroci se morajo naučijo sporazumevati še kako drugače kot z besedami.  
a) se popolnoma strinjam 
b) se delno strinjam 
c) se niti strinjam, niti ne strinjam 
d) se ne strinjam 
e) se sploh ne strinjam 
 
4. Raje bi se pogovarjal s slišečim otrokom, ki govori jasno in se mu ne zatika, kot z gluhim oz. 
naglušnim, kateremu se zatika in ne govori jasno.  
a) se popolnoma strinjam 
b) se delno strinjam 
c) se niti strinjam, niti ne strinjam 
d) se ne strinjam 
e) se sploh ne strinjam 
  

5. Gluhi oz. naglušni otroci, potem ko odrastejo, ne morejo sami na Pošto ali banko tako kot tvoja 
mama in oče.  
a) se popolnoma strinjam 
b) se delno strinjam 
c) se niti strinjam, niti ne strinjam 
d) se ne strinjam 
e) se sploh ne strinjam 
 

6. Gluhi/naglušni otroci se kasneje naučijo govoriti kot slišeči otroci.  
a) se popolnoma strinjam 
b) se delno strinjam 
c) se niti strinjam, niti ne strinjam 
d) se ne strinjam 
e) se sploh ne strinjam 
 
 

 


